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1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning 

pr. 30. april 2014 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Her er budget, 

forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. 

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en 

redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 

udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at: 

  

1.   Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetrevisionens konklusioner til 

efterretning 

  

        2.  sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

1. Taget til efterretning. Udvalget har noteret sig, at BDO er anmodet om at lave en 

analyse på center for Unge 

  

2. Sagen sendes til Økonomiudvalg og byråd 

  

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr 30 04 2014 Børne- og Ungdomsudvalget.pdf (dok.nr.103238/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24459 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2015 - 2018. Udgangspunktet for budgetlægningen 2015 - 2018 er, at det 

vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har Økonomiudvalget 

besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af 

reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. 

  

Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. 

  

Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes 

serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at 

reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. 

  

Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område 

samt de vedtagne reduktioner for 2015 - 2018. (Bilag eftersendes inden mødet). 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 

Sagen genoptages den 18. marts 2014.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 

Drøftet.  

Udvalget beslutter, at direktøren skal sikre budgetoverholdelse i 2014, herunder at en del af 

reduktionerne for 2014 realiseres decentralt og en del via stillingsvurderinger.  

  

Arbejdet med budget 2015 igangsættes og genoptages på maj mødet. 

  

 

Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte Flemming 

Rasmussen (O) 

  

Supplerende sagsfremstilling 

Der er udarbejdet et idekatalog for budget 2015 – 2018 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 

Drøftet. Sagen genoptages den 14. maj 2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. maj 2014 

Et flertal bestående af V, S og SF har besluttet følgende reduktioner på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område, se vedlagte beslutningsforslag.  

  

Beslutningsforslaget sendes i høring i MED-udvalg, bestyrelser, Handicapråd og i offentlig høring. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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Ida Skov (Ø) begærer sagen standset og sendt i byrådet. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. maj 2014 

Børne- og Ungdomsudvalgets flertalsbeslutning blev godkendt. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for Budget 2015-18 samt forslag til Bæredygtigt 

Børneområde er sendt i høring i relevante MED-udvalg, i Handicaprådet og i Integrationsrådet. 

Høringsfristen er den 5. juni. 

  

Forslaget til Bæredygtigt Børneområde sendes til høring hos de berørte bestyrelser på skoler og i 

dagtilbud den 2. juni. Høringsfristen er den 4. august. 

  

Den offentlige høring af Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til Bæredygtigt Børneområde 

begynder ved annoncering i ugeaviser og hjemmeside den 4. juni. Høringsfristen er den 4. 

august.        

  

Der er indkommet høringssvar fra:  

  

CenterMED Dag- og Fritidstilbud, medarbejdersiden 

CenterMED Familie, medarbejdersiden 

CenterMED Skole, medarbejdersiden 

CenterMED Unge, medarbejderside 

Skagen Skole 

Ålbæk Skole 

Jerup Skole 

Strandby skole 

Elling Skole 

Frydenstrandskolen – medarbejdersiden 

Nordstjerneskolen  

Heldagsskolen 

Bangsbostrand Skole 

Ravnshøj Skole 

Gærum Skole 

Sæby Skole – medarbejdersiden 

Sæbygårdskolen 

Hørby-Dybvad Skole 

Stensnæsskolen 

Torslev Skole 

Ungdomsskolen  

Dagplejen, medarbejdersiden 

Dagtilbudsområde Fyrtårnet, Skagen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest, Børnekompasset 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd 

Dagtilbudsområde Sæby og Opland 

Bødkergården 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. juni 2014 Side 7 af 28 

 

Den Lille Børnehave (Røde Kors Børnehave) 

Sæby Fritids- og Ungdomsklub 

Ungdomsklubben Sct. Laurentius 

  

Skolelederforeningen 

SFO-lederne 

Skolebibliotekarerne 

Handicaprådet 

Integrationsrådet 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget: 

1. drøfter de indkomne høringssvar  

2. beslutter budgettet for 2015-18, dog ikke den del der vedrører et bæredygtigt 
børneområde. Denne del af budgettet for 2015-18 behandles på udvalgets møde den 4. 
september 2014. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

1. Høringssvar er drøftet 

  

2. Budgetforslag for 2015-18 er besluttet, dog ikke den del der vedrører et bæredygtigt 

børneområde. Udvalget ønsker, hvor det er muligt, at besparelserne gennemføres så hurtigt som 

muligt. 

  

Beslutningsforslag 12. juni 2014 

Nr. Idéforslag til budget 2015-2018 2015 

BUU 01 Ny struktur på fritidsområdet 700 

BUU 02 Bæredygtig børneområde, model Y  
3
 8.537 

BUU 05 Reduktion på Ungdomsskoleområdet 540 

BUU 07 Ændret SFO-takst 
4
 1.390 

BUU 08 Rammereduktion fritids- og aftenklubber 1.500 

BUU 09 Rullende skolestart på alle skoler 765 

BUU 10 Optimere indsatsen i UU  500 

BUU 11 Omlægning af skolebibliotekerne  500 

BUU 13 Tosprogede og modersmålsundervisning 195 

BUU 14 SFO – lukketid: Ændres til BUU15 
5
 200 

BUU 16 Reduktion i antal pladser på Døgncenter Frederikshavn 1.470 

BUU 18 

Måltal for nedbringelse af antal anbringelser og investering i 

forebyggelse - reduktion med 46 helårspladser 1.951 

   

  I alt idéforslag 18.248 

   Nr. Behov for yderligere idéforslag  2015 

BUU xx   2.000 

     I alt besluttede idéforslag til budget 2015-2018, jf. forligsaftale 20.248 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. juni 2014 Side 8 af 28 

 

af 13. maj 2014 

     Ikke udmøntet budgetreduktion til budget 2015-2018 
1
 -19.050 

   

  

Samlet reduktionskrav til budget 2015-2018 
2 

Jf. bilag "Børne- og Ungdomsudvalget - reduktioner, der skal effektueres"
 39.298 

  

1. Herudover er der indlagt en årlig produktivitetsstigning i budgettet på 1 %, der årligt svarer til 8,3 

mio. kr. 

2. Der mangler at blive indregnet en demografisk regulering af budgettet i 2018. 

3. Behandles på mødet den 4. september 2014 

4. Taksten ændres til: 

SFO1                             SFO2 

Morgen:  400 kr.            Morgen: 396 kr. 

Eftermiddag:1.195 kr.    Eftermiddag: 990 kr. 

Heldag: 1.595 kr.           Heldag: 1.386 kr. 

Svarende til 66,3 %       Svarende til 55% 

5. BUU15 ændres så lukning i sommerferien kun er 2 uger 

  

  

Bilag 

BUU Beslutningsforslag 12-06-14.pdf (dok.nr.108354/14) 

BUU 15/2015 - SFO - lukkedage (dok.nr.64505/14) 

Tidsplan for høring af budget 2015  (dok.nr.88589/14) 

Høringssvar MED og bestyrelser.pdf (dok.nr.103576/14) 

Høringssvar Handicapråd - Integrationsråd og andre.pdf (dok.nr.103577/14) 
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3. Nedlæggelse af Bølgen i dagtilbudsområde Frederikshavn 

Syd 

 

Sagsfremstilling 

Forældrebestyrelsen i dagtilbudsområde Frederikshavn Syd har på deres 

forældrebestyrelsesmøde den 26. maj 2014 besluttet at indstille, at Bølgen 

nedlægges og de resterende 24 børnehavepladser flyttes til de øvrige dagtilbud i 

området. Forældrebestyrelsen ønsker ændringen iværksat til start 1. september 

2014, hvis overflytningen kan aftales i tæt samarbejde med de resterende børns 

forældre inden da. 

  

Bølgen ligger på Provst Dreslers Vej 2 i Frederikshavn og er en del af 

dagtilbudsområdet Frederikshavn Syd. Huset er et lejemål hos en boligforening og 

vil kunne opsiges med 6 måneders varsel.  

  

Center for Dag- og Fritidstilbud er bekendt med at der er plads til børnene i 

sydbyens øvrige dagtilbud, men anbefaler at den konkrete overflytning sker efter 

dialog med hvert barns forældre, så flytningen opleves bedst muligt for de berørte 

børn. 

  

Økonomiske konsekvenser 

Nedlæggelsen af bølgens bygninger får overordnet ingen økonomisk konsekvens 

for driften af det pædagogiske tilbud. Børnehaverne tildeles ressourcer til driften pr. 

indskrevet plads. 

  

I forhold til de bygningsmæssige udgifter på i alt 257.500 kr. årligt, bliver 

besparelsen i 2015 på 188.500 kr. 

I 2016 og overslagsårene øges den årlige besparelse til i alt 218.000 kr. pr. år. 

  

I den beregnede besparelse indgår husleje inkl. forbrugsafgifter, indfrielse af 

restbetaling af 23 måneders forbedringsleje, samt en andel på 50 % af de 

budgetterede udgifter til ejendomscenterets service og rengøring i institutionen. 

  

Den anførte besparelse indgår i rammebesparelsen ”Bæredygtigt børneområde” for 

dagtilbud i budget 2015 og overslagsårene. 

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at: 

1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender nedlæggelsen af Bølgen pr. 1. 

september 2014 eller hurtigst muligt derefter 

2. Børne- og Ungdomsudvalget bifalder at overflytningen sker i god dialog 

med de berørte børns forældre. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9739 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

  

1. Godkendt 

  

2. Godkendt 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

 
  



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. juni 2014 Side 11 af 28 

 

4. Godkendelse af fritidstilbuddenes nye profil 

 

Sagsfremstilling 

Alle fritidstilbud i Frederikshavn Kommune har samarbejdet om at udvikle en ny 

profil. Arbejdet med profilen begyndte i november 2013 og har bl.a. indeholdt 

studieture til andre kommuner, inspiration fra forskere på børne- og ungeområdet 

og procesmøder mellem fritidstilbud og aftenklubber i kommunen. 

  

Baggrunden for den nye profil er skolereformen, der også inviterer til at tænke nyt 

på fritidstilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har i den sammenhæng 

besluttet at fritidstilbuddene får en ekstra socialpædagogisk opgave omkring 

forebyggelse og således skal have en klar social profil.  

  

Den nye profil handler i overskrifter om at: 

  

Børn og unge skal være robuste og livsduelige. 

Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer. 

Vi skal bygge bro ind og ud af klubben. 

Vi skal matche børn og unges liv i dag. 

  

De bærende pejlemærker består i flg.: 

  

·         Robusthed 

·         Livsduelighed 

·         Forebyggelse 

·         Bygge broer 

·         Matche børn- og ungeliv 

  

Den nye profil vil blive igangsat i august, hvor medarbejderne også vil påbegynde 

et kompetence-udviklingsforløb rettet mod opgaven i den nye profil. Dette forløb er 

der søgt midler til ved Ministerets Innovationspulje i samarbejde med UCN. 

Ansøgningen er imødekommet og planlægningen af forløbet er allerede i gang.  

  

Fritidstilbudsområdet skal endvidere have en ny tildelingsmodel, der tager 

udgangspunkt i den nye profil og dermed retter sig mod målgruppen ”udsatte børn 

og unge”. Forenklet betyder det, at fritidstilbuddene fremadrettet skal have tildelt 

budget efter brugernes behov, mere end ved antallet af brugere. 

 

Fritidstilbudslederne Brian Christoffersen, Tina Katja Lund Andersen og Renate 

Weilov vil sammen med konsulent Elsebeth Wiwe orientere om fritidstilbuddenes 

nye profil i udvalgsmødet.  

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 

fritidstilbuddenes nye profil. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15274 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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5. Forlængelse af dispensation , Dagskolen Nordjylland for 

skoleåret 2014-15 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede, på udvalgsmødet den 22. august 2013, 

en dispensationsansøgning fra Dagskolen Nordjylland. Skolen er oprettet i 

tilknytning til Opholdsstedet Nordlys og er et specialtilbud til børn og unge. 

  

Skolen ansøgte om dispensation til at oprette et skoletilbud til trods for, at skolen 

ikke var normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, som den iflg. 

”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 

dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” skal være for at kunne oprettes. 

  

Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan dog beslutte, at skolen 

etableres selvom den ikke opfylder kravet om minimum 10 elever. 

  

Til skoleåret 2014-15 er der på nuværende tidspunkt indskrevet færre end 10 

elever ved Dagskolen Nordjylland, derfor ønsker skolen at få deres dispensation 

forlænget. 

  

Center for Skole vurderer, at der vil være behov for, at Dagskolen Nordjylland 

fortsætter, da den løser en undervisningsmæssig opgave, som ikke kan løses 

indenfor de specialklassetilbud som vi pt. tilbyder i Frederikshavn Kommune. 

Dagskolen Nordjylland har ansat en uddannet lærer, som dækker folkeskolens 

fagrække. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget giver 

dispensation til, at Dagskolen Nordjylland kan fortsætte, selvom elevtallet er under 

10.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Anbefalingen godkendes. 

  

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15649 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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6. Evaluering af forlængelse af dispensation vedr. udvidet 

åbningstid, Sæbygaardskolens SFO 

 

Sagsfremstilling 

I de to seneste skoleår, skoleårene 2012-13 0g 2013-14, har Sæbygaardskolen 

søgt Børne- og Ungdomsudvalget om at tilbyde udvidet åbningstid i SFO mandag-

torsdag til kl. 17.00 og fredag til kl. 16.30. I begge skoleår er ansøgningen blevet 

imødekommet. 

  

Sæbygaardskolen har gjort status på, hvor mange der har benyttet tilbuddet i 

skoleåret 2013-14: 

  

Tilbuddet er i gennemsnit blevet benyttet af 2-4 børn. Nogle få dage er der ingen 

der har haft behovet, mens der de fleste dage har været 4 elever. 

Selvom kun få elever benytter sig at tilbuddet, er vurderingen, at tilbuddet er 

betydningsfuldt for de forældre der har sene arbejdstider 

  

I indeværende skoleår besluttede Børne- og Ungdomsudvalget endvidere, at alle 

skoler, som har SFO, en gang årligt skulle have mulighed for at søge om udvidet 

åbningstid, under forudsætning af at ansøgningen er udgiftsneutral. 

  

Ingen skoler har ønsket at benytte sig af denne mulighed. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

evalueringen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Taget til efterretning. 

  

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/1728 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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7. Forslag til proces for investering i forebyggelse og 

nedbringelse af antallet af anbringelser  

 

Sagsfremstilling 

  

Forslag til proces der kan kvalificere beslutningen om hvilke elementer der skal 

indgå i investering i forebyggelse. Formålet er, at nedbringe antallet af anbringelser 

(måltal) med inddragelse af Børne- og Ungdomsudvalget. 

Under forudsætning af, at forslaget om Måltal for nedbringelse af antal anbringelser 

og investering i forebyggelse (BUU 18 i idékataloget) bliver endeligt vedtaget ift. 

budget 2015 foreslås en proces i sensommeren/efteråret 2014, som skal kvalificere 

investeringen i forebyggelse. 

Det foreslås, at forvaltningen på tværs af Center for Unge og Center for Familie 

håndplukker et mindre antal medarbejder/ledere (måske op til 15-20 personer), 

som har et særligt forhåndskendskab til kommunens praksis og kendskab til viden 

om forebyggelse ift. anbringelse, og at denne gruppe (arbejdsgruppen) holder en 

temadag primo september måned forud for Børne- og Ungdomsudvalget møde den 

2. oktober som led i at kvalificere arbejdet. 

På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres gruppens anbefalinger til 

hvilke elementer der anbefales ift. prioritering af investeringen i 2015 og 

overslagsårene og på mødet i november forelægges en mere detaljeret tids-og 

investeringsplan for implementering af indsatserne for Børne-og Ungdomsudvalget. 

Alternativt til en præsentation på Børne-og Ungdomsudvalgets møde, kan der evt. 

holdes et dialogmøde mellem arbejdsgruppen og Børne-og Ungdomsudvalget i 

tilknytning til det ordinære møde den 2. oktober, hvor gruppens anbefalinger 

præsenteres og drøftes med den samlede arbejdsgruppe. Som foreslået ovenfor 

forelægges i november en mere detaljeret tids- og investeringsplan for 

implementering af indsatserne for Børne-og Ungdomsudvalget. 

Det foreslås, at arbejdsgruppens arbejde skal tage afsæt i den eksisterende 

tilbudsvifte og holde fokus på hvordan den evt. udvides/prioriteres på eksisterende 

områder og udbygges, for at blive så komplet som muligt indenfor den eksisterende 

økonomiske ramme, med det formål at nedbringe antallet af anbringelser. 

Anbefalingerne bør tage afsæt dels i de lokale udfordringer som Frederikshavn 

Kommune står overfor og dels i eksisterende viden på området. 

Der foreligger en række materialer på Socialstyrelsens hjemmeside om 

forebyggelse og tidlig indsats i Vidensportalen om udsatte børn og unge. Dette bør 

tænkes ind sammen med materiale fra bl.a. SFI (Det Nationale Forskningscenter 

for velfærd) og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker som også 

peger ind i området.  

Aktuelt er forvaltningen i gang med en analyse af et udsnit af vores eksisterende 

anbringelser og vi forventer afrapportering ultimo august. Analysen retter sig mod 
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de 14 -17 årige og skal belyse: 

 Hvad karakteriser den anbragtes- og den anbragtes families situation før 

anbringelsen? 

 Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer kan findes hos den anbragte og 

dennes familie i tiden inden anbringelsen? 

 Har der fra normalsystemet
[1] 

været ydet en særlig indsats? 

 Hvilke tidligere foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser har 

familien og barnet/den unge modtaget?  

 Hvilke årsager kan ses som udslagsgivende i forhold til den nuværende 

anbringelse? 

Resultaterne af analysen vil blive sammenlignet med national forskning og vil 

kunne indgå i arbejdet. 

Afhængigt af mulighederne kan forskere/oplægsholdere fra f.eks. SFI evt. inviteres 

ind i arbejdet med at kvalificere anbefalingerne til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

  
[1]

 Normalsystemet er de institutioner, som barnet/den unge har været i berøring 

med som eksempelvis vuggestue, børnehave, skole, sundhedsplejen, 

sygehusvæsnet osv. 

  

Indstilling 

  

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

1. godkender forslag til proces for arbejdet med at kvalificere anbefalinger til 
investering i forebyggelse som led i arbejdet med måltal for nedbringelse af 
antal anbringelser 

2. tager stilling til om anbefalingerne skal præsenteres på ordinært møde den 
2.oktober eller om der ønskes et dialogmøde med arbejdsgruppen hvor 
anbefalingerne præsenteres og drøftes forud for mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

1. Forslaget er godkendt 

  

2. Udvalget ønsker et dialogmøde med arbejdsgruppen forud for det ordinære 

møde den 2. oktober 2014 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 
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8. Forsøg med indskoling i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Fra 1. august 2014 er der med Lov nr. 1640 af 26. december 2013, ”Lov om 

ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love”, besluttet at indføre en 

længere og mere varieret skoledag. 

  

Loven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at undervisning fra 

børnehaveklassen til og med 3. klassetrin kan organiseres i klasser, der omfatter 

elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser).  

  

Børn og Kultur ønsker, at skolerne i Frederikshavn Kommune i skoleåret 2014-15 

skal have mulighed for, at afprøve forskellige modeller på, hvordan en indskoling 

kan organiseres. 

  

Formålene med forsøgene er, at skolerne, med henblik på at der etableres rullende 

skolestart på alle skoler pr. 1. august 2015, kan indhøste erfaringer. 

De indhøstede erfaringer skal medvirke til at kvalificere den kommende skolestart. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalg giver skolerne 

mulighed for at gennemføre forskellige forsøg i indskolingen. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

  

Godkendt. 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 
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9. Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter 

 

Sagsfremstilling 

  

Resume: 

Jævnfør Servicelovens § 100 er der mulighed for at borgere (18 – 64 år) på grund 

af funktionsnedsættelse kan ansøge om dækning af merudgifter - som borgeren er 

nødsaget til at have - for at kunne leve et almindeligt liv. Bestemmelsen gælder dog 

ikke, hvis der i anden lovgivning er taget stilling til, om ydelsen kan bevilges eller ej. 

  

Der visiteres til dækning af merudgifter i både Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed og i Ungeenheden. For at sikre en ensartet bevillingspraksis 

og for at kunne styre udgifterne på området, er der her udarbejdet et udkast til en 

beskrivelse, der konkretiserer Frederikshavn Kommunes serviceniveau for de mest 

almindelige merudgifter, som kommunen kan dække. Beskrivelsen skal ligge til 

grund for den konkrete individuelle udmåling og bevilling til borgeren. 

  

Udkastet er sendt i høring i Handicaprådet og forelægges Socialudvalget og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på politisk godkendelse af beregningsgrundlag 

og serviceniveau. 

  

Udarbejdelsen 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Ungeenheden har sammen 

udarbejdet et udkast til en beskrivelse der fastlægger normalniveau, som det 

serviceniveau, der skal anvendes som udgangspunkt og beregningsgrundlag i den 

konkrete individuelle sagsbehandling.  

Det fremgår ligeledes, hvordan merudgiften beregnes til de udgifter, der er mest 

almindelige at søge om dækning til.  

Hvis borgeren i helt særlige tilfælde kan sandsynliggøre, at beregningen skal 

foretages ud fra andre forudsætninger, vil dette indgå i sagens behandling. 

  

Udarbejdelsen er sket på baggrund af afgørelser i Ankestyrelsen, det tidligere 

Sociale Nævn og anbefalinger fra andre råd og nævn, der angiver, hvad der er et 

normalt niveau i almenbefolkningen på de konkrete områder. Der er også anvendt 

redskaber, som f.eks. Danmarks Statistik, rejseplanen.dk, huslejetakster i 

Frederikshavn Kommune m.v.. 

  

Beskrivelsen er udelukkende et værktøj, som sagsbehandler tager udgangspunkt i, 

i forbindelse med den konkrete individuelle vurdering af borgerens situation.   

  

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Center for Social og Sundhedsmyndighed og 

Ungeenheden indstiller  

  

 at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender det 
beskrevne normalniveau, som det serviceniveau, der skal anvendes som 
udgangspunkt og beregningsgrundlag i den konkrete individuelle 
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sagsbehandling. 

  

Beslutning Handicaprådet den 2. juni 2014 

Indstillingen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Bruus – hvor Dorthe Smidt 

mødte som stedfortræder. 

  

  

Beslutning Socialudvalget den 4. juni 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Hanne Bøgsted. For Hanne mødte Carsten Sørensen. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Godkendt. 

  

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

Bilag 

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter (dok.nr.59667/14) 
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10. Udkast til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til ny Børne- og Ungepolitik fremlægges til drøftelse. Politikken er 

bygget op omkring de fire pejlemærker, der blev fastsat på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde i april; robusthed, potentiale, fællesskab og verden 

venter.  

  

Børne- og Ungepolitikken fremstår let og overskuelig i forhold til tidligere politikker. 

Hensigten med dette er, at politikken er så rummelig at alle områder kan omsætte 

den i forhold til egen praksis. Hvert fagområde kan formulere konkrete delpolitikker, 

strategier eller målsætninger i forhold til at udmønte politikken i praksis. Det betyder 

også, at implementeringsprocessen får en større rolle end tidligere.  

  

For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, udvikles et brætspil 

som kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet vil have fokus på 

omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Helt konkret betyder det 

at børn med særlige behov, eksempelvis børn med handicap, ikke er nævnt 

eksplicit i politikken. Børne- og Ungepolitikken handler om alle børn, og via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

så omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på 

børneområdet. 

  

Siden 2010 har der jf. Serviceloven været krav om et tillæg til Børne- og 

Ungepolitikken, der beskriver kommunens indsats mod ungdomskriminalitet. I 

forbindelse med udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik er Frederikshavn 

Kommunes plan for indsats mod ungdomskriminalitet blevet revideret og godkendt 

af SSP-Udvalget. Planen fremsendes også til drøftelse.  

  

Undervejs i processen er det blevet synligt at den tidligere besluttede tidsplan for 

Børne- og Ungepolitikken ikke levnede tilstrækkelig tid til en høringsproces, pga. 

tæt møderække mv. Det foreslås, at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring i 

Handicaprådet, Integrationsrådet samt i MED-systemet. Derfor foreslås følgende 

reviderede tidsplan: 

  

19. og 21. 

august 

SUU og BUU godkender politikken inkl. tillæg i forhold til at 

sende den i høring 

1. september Handicaprådet drøfter politikken og indgiver evt. høringssvar 

September MED-systemet drøfter politikken og indgiver evt. høringssvar 

1. oktober Integrationsrådet drøfter politikken og indgiver evt. 

høringssvar 

2. og 7. oktober BUU og SUU drøfter indkomne høringssvar og anbefaler 

politikken til byrådets godkendelse. (evt. høringssvar fra 

Integrationsrådet udleveres på mødet pga. tæt møderække) 

29. oktober Ny Børne- og Ungepolitik, inkl. tillæg, godkendes i byrådet 

September 

2015 

BUU får en status på implementeringsarbejdet 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og 

Ungdomsudvalget: 

  

1. drøfter første udkast til Børne- og Ungepolitikken, inkl. tillæg 

2. godkender den reviderede tidsplan 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Drøftet. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

1. Drøftet 

  

2. Godkendt 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

  

 

Bilag 

Råtekst - rev. plan for indsats mod ungdomskriminalitet (dok.nr.92744/14) 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 
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11. Udmøntning af Skolepolitik 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 4. marts 2014 ”Frederikshavn 

Kommunes skolepolitik 2014-17”. 

  

Som en opfølgning på den vedtagne skolepolitik følger hermed en udmøntning af 

denne. 

  

For øjeblikket er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde effektmål på de 

områder i udmøntningsdelen, hvor dette er muligt 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

udmøntningen af skolepolitikken til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

Bilag 

GÆLDENDE - Skolepolitik, inkl. udmøntning (dok.nr.100254/14) 
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12. Orientering om skolernes digitaliseringsstrategi 2010-2014 

 

Sagsfremstilling 

Programmet for udmøntning af skolernes digitaliseringsstrategi 2010-2014 overgår 

som planlagt til drift med udgangen af 2014. Her gives orientering om resultat af 

midtvejsevalueringen gennemført i efteråret 2013 samt plan for strategiens 

overgang til drift. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i november 2010 Digitaliseringsstrategi for 

skole-it 2010-2014 med følgende vision: ”Den digitale skole er en realitet i 2014, og 

alle er engageret i den”. Det er en ambitiøs vision, som skolevæsenet nu i mere 

end tre år har arbejdet intenst med at opfylde.  

  

Digitaliseringsstrategien blev i november 2010 vedtaget med en tids- og handleplan 

indarbejdet i materialet, hvoraf det fremgik, at der i den fireårige periode for 

udmøntningen af strategien skulle iværksættes op til 26 projekter, heraf 

størstedelen som centralt styrede projekter. Det blev i strategiens første år tydeligt, 

at denne strategi ikke skabte det ønskede ejerskab og dynamik i udviklingen af 

brugen af digitale læremidler i skolevæsenet, og man besluttede at lægge en ny 

vinkel på udmøntningen af strategien: 

  

I 2011 gennemførte man, som en del af strategien, en analyse af kultur- 

kompetence- og videndeling i forhold til digitale læremidler i skolevæsenet. 

Undersøgelsen dannede baggrund for, at alle skoler pegede på minimum fem 

indsatsområder, der ville kunne styrke digitaliseringen på den enkelte skole. 

Herefter kunne skolerne søge midler fra strategien til gennemførelse af projekterne, 

der også skulle danne baggrund for videndeling og kompetencedeling internt på 

skolerne og på tværs i skolevæsenet. Kort sagt, skolerne skulle finde de projekter, 

der gav mening for den enkelte skole i deres egen pædagogiske udvikling. 

Samtidigt skulle projekterne danne grobund for fælles erfaringsopsamling og fælles 

læring. 

  

Der blev i efteråret 2013 gennemført en midtvejsevaluering, sammenlignelig med 

undersøgelsen fra 2011, for at få en pejling på, hvor langt skolevæsenet var nået i 

forhold til visionen, og for at skabe en informeret baggrund for beslutningerne om, 

hvordan programmet skulle overgå til drift. 

  

Midtvejsevalueringen, der blev gennemført med spørgeskemaer til skolernes 

personale, elevråd og til IT-vejlederne, viste, at vi er kommet et godt stykke ad 

vejen – men vi kan ikke siges at være helt i mål. Der er sket en stigning i brugen af 

digitale medier og læremidler i skolen, og der er sket en højnelse af kompetencer 

og viden om samme i skolevæsenet. Samtidigt viser især undersøgelsens 

fritekstsvar, at der er et ønske om at indkøbe flere medier og læremidler, selvom vi 

allerede nu kan konstatere, at vi har fået mere udstyr ud på skolerne frem til 2013, 

end vi troede muligt på baggrund af beregningerne i 2010 at nå i hele 

strategiperioden.  

  

Alle skoler havde i forbindelse med midtvejsevalueringen et møde med 
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repræsentanter for Center for Skole. I disse samtaler blev det tydeligt, at ønsket om 

udstyr er begrundet i, at man med indsigt og viden, samt erfaringer med brugen af 

digitale undervisningsmuligheder, har opnået, at underviserne ser endnu flere 

muligheder for at bruge digitale medier og læremidler til at styrke undervisningen. 

Dermed er den fortsatte høje efterspørgsel af mere udstyr på skolerne et udtryk for 

den positive udvikling i digitaliseringen af skolerne og ikke et spørgsmål om, at man 

tror, at udstyr alene gør en digital skole.  

  

Et andet fokuspunkt i undersøgelsens resultater og de efterfølgende dialoger var, 

at hvor vi i 2011 mødte forskningsmæssig usikkerhed på, om det var den rigtige vej 

at gå at vælge interaktive tavler og projektorer i alle klasselokaler, tyder meget nu 

på, at vi har et behov for disse medier til brug sammen med de mange devices, der 

et indkøbt til skolerne. Skolerne har allerede nu mange lokaler med interaktive 

tavler og – projektorer, og evalueringsgruppen konkluderede, at det kunne være en 

anbefaling at satse på indkøb af disse medier til alle lokaler for at opnå en 

ensartethed i tilgængeligheden på skolerne, som ikke var blevet tilgodeset i de 

individuelle projekter, som skolerne hidtil har søgt midler til. 

  

I slutningen af 2013 besluttede Programledelsen for skolernes 

digitaliseringsstrategi, at man med baggrund i vedtagelsen af folkeskolereformen, 

og de arbejdsgrupper, der blev nedsat i den sammenhæng, ville udskyde 

beslutningen om, hvordan midlerne til digitaliseringsstrategien i 2014 skulle 

fordeles, til disse arbejdsgrupper havde afleveret deres input. På den baggrund og 

med udgangspunkt i evalueringens hovedkonklusioner har programledelsen 

besluttet, at der ikke i 2014 uddeles midler til de enkelte skolers projekter. Midlerne, 

der er til rådighed i 2014, fordeles på følgende vis:  

1. Skoler, der har godkendte endnu ikke leverede og/eller betalte projekter fra 

2013 får disse betalt. Ligeledes kan de skoler, der havde overskydende 

midler fra 2013 bruge disse. Skolechefen godkender sådanne projekter 

efter henvendelse fra de relevante skoler. 

2. Indkøb af lærerarbejdspladser, så skolerne når op på 1:1 for lærere og den 

del af det pædagogiske personale, der deltager i undervisningen. (Hidtil har 

der via strategien været indkøbt arbejdspladser i forholdet 1:3) Skolernes 

digitale infrastruktur skal tilpasses udbygningen af udstyrsmængden i 

forhold til placering af lærernes forberedelsespladser. Der foretages et 

samlet indkøb inden sommerferien, så arbejdspladserne kan være til 

rådighed pr. 1. august 2014. 

3. Bidrag til udredning af lærings-/kommunikationsplatform 0-16 år. 

4. Interaktive skærme og projektorer i undervisningslokaler. 

Med denne beslutning om centrale og samlede indkøb af udstyr besluttede 

programledelsen også, at programmet overgår til drift, og forretningsudvalg og 

programledelse nedlægges. Den fortsatte og nødvendige fremdrift og fokus på at 

opnå den digitale skole i Frederikshavn Kommune ligger herefter i den daglige drift 

af skolerne. 

  

Frederikshavn Kommunes repræsentanter i KL’s netværk vedrørende Digital 

forandringsledelse fortsætter, og der arbejdes på at finde en form, der kan være 

med til at understøtte fortsat fokus på digitalisering i skolevæsenet via fx 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 12. juni 2014 Side 24 af 28 

 

skoleledergruppen. 

  

De indefrosne anlægsmidler der var søgt overført fra 2013 til 2014, og som evt. 

måtte frigives til forbrug på et senere tidspunkt, besluttes af Skolechefen med 

fortsat udvikling af skolernes digitalisering for øje. 

  

Slutevalueringen af programmet gennemføres ultimo 2014/primo 2015 i regi af 

Center for Skole og lægger sig i sammenhæng med KL’s undersøgelse af 

skolernes digitalisering på landsplan. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 
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13. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har for årene 2012 og 2013 overordnet 

ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 

over Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første kvartal 2014 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for første kvartal 2014 samt til sammenligning også for 2013. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 

reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 

elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

  

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 1.kvartal2014.pdf (dok.nr.99620/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: BUU 
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14. Juni 2014 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder 

  

 Orientering om multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen 

 Orientering om Center for Families arbejde med visitation i forbindelse til 
handicapsager og særlig indsats i forbindelse til børn - arbejdet i A-team, 
(anden støtte) 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende Pia Karlsen (V) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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15. Nedsættelse af SFO 1 takst pr. 1. august 2014 

 

Sagsfremstilling 

Et enigt udvalg har besluttet, at sætte følgende punkt på dagsorden som et 

tillægspunkt. 

 

Indstilling 

Udvalget anbefaler overfor byrådet, at SFO1 taksten pr. 1. august 2014 nedsættes 

til: 

  

Morgen: 400 kr. 

Eftermiddag: 1.195 kr.  

Heldag: 1.595 kr.  

svarende til 66,3 % 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Kristina Lilly Frandsen 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Mette Hardam 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Flemming Rasmussen 
   

      

Ida Skov 
   

      

Bent H. Pedersen 
   

 

 
 


