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1. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos Ungeenheden 

 

Sagsfremstilling 

I marts 2014 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget tidspunkter for besøg hos 

enheder i udvalgets regi. Udover besøgsrunder afholdes udvalgets møder i de 

kommende måneder på andre steder end Frederikshavn Rådhus. I forbindelse med 

møderne vil der være en præsentation af stedet.  

  

Den 4. september 2014 kl. 15.00 besøger udvalget Center for Unge, Hånbækvej 

32A, Frederikshavn. 

  

Efter rundvisning og en orientering om Center for Unge afholder udvalget ordinært 

møde på stedet. 

  

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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2. Vedtagelse af ny struktur på Det samlede børneområde 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med Budget 2015 drøftet en ny 

organisering af det samlede børneområde i Frederikshavn Kommune. Forslaget 

hedder ”Bæredygtigt Børneområde”. 

  

På møde den 14. maj 2014 blev et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget enige om et 

forslag til ny struktur. Forslaget blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget og 

Frederikshavn Byråd. Efter behandling i byrådet har forslaget været i den 8 ugers 

offentlige høring, som er lovpligtig, når det foreslås at nedlægge skoler. 

  

Høringsfristen udløb den 4. august kl. 12. Der var ved fristens udløb indkommet 39 

høringsvar og indsigelser.  Som bilag er desuden vedlagt de 9 skriftlige og 

mundtlige spørgsmål, der blev stillet på byrådets møde den 28. maj 2014, 5 

underskriftindsamlinger samt 40 høringssvar fra høringen vedr. Budget 2015 fra 

relevante MED-udvalg og andre høringsparter. Sidstnævnte blev behandlet første 

gang på udvalgets møde den 12. juni, men er taget med igen, fordi der indgår 

mange bemærkninger om forslaget til ny struktur. 

   

Forslaget om en ny organisering består af følgende dele: 

  

Ny distriktsinddeling af skoler og dagtilbud 

Skolestrukturen ændres, så der fra august 2015 er fire skoledistrikter i kommunen. 

Hvert distrikt har flere skoleafdelinger. Distrikterne på dagtilbudsområdet laves om, 

så de geografisk er magen til skoledistrikterne.  

  

Skolelukninger og ændring af tilbud 

Elling Skole og Jerup Skole nedlægges som skolebygninger. Udskolingen (7.- 9. 

klasse) nedlægges på Gærum Skole og Stensnæsskolen. 

  

Center for Familie ændrer organisering 

Center for Familie tilpasser sin organisering, således at der kobles et tværfagligt 

team til hvert distrikt. Formålet er at øge sammenhængskraften og videndelingen i 

barnets udvikling fødsel til det forlader folkeskolen. De relevante medarbejdere vil 

få en øget tilstedeværelse ude i distriktet.  

  

10. klassescenteret og Ungdomsskolen flyttes til Center for Unge fra Center for 

Skole 

For at styrke sammenhængen på ungeområdet, så overføres 10. klassescenteret 

og Ungdomsskolen til Center for Unge 

  

Oprettelse af 0-6 års aldersintegrerede institutioner 

Der oprettes 0-6 års aldersintegrerede institutioner i Jerup, Elling, Ravnshøj, 

Gærum, Hørby, Dybvad og Voerså. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3547 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Dialog om fremtidsmuligheder for selvejende institutioner 

Der indgås dialog med de selvejende institutioner på dagtilbudsområdet om 

fremtidsmuligheder.  

  

Fra august 2017 sammenlægges skoledistrikterne 

Fra august sammenlægges Center for Skole og Center for Dag- og Fritidstilbud 

administrativt. Fra august 2017 sammenlægges distrikterne, således at der 

fremadrettet vil være fire ”Børnedistrikter”, der håndterer både Dagtilbud og Skole. 

  

Rullende skolestart og aldersintegrerede klasser 

Fra skoleåret 2015/16 indføres rullende skolestart og aldersintegrerede klasser på 

alle kommunens skoler. 

  

Forslaget Bæredygtigt Børneområde indgår som en del af Budget 2015 og skal 

derfor godkendes i Økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med den samlede 

godkendelse af Budget 2015. 

Rullende skolestart er en del af strukturforslaget, men indgår som et separat 

budgetpunkt i Budgetkataloget. 

  

Den konkrete udmøntning af strukturforslagets enkeltdele vil blive behandlet på 

separate dagordenspunkter på kommende møder. 

  

Med vedtagelsen af det fremsatte forslag opnås en besparelse på: 

  

  2015 2016 2017 2018 

Bæredygtigt 

Børneområde 
8.537 18.771 18.121 17.489 

Rullende 

Skolestart 
765 1.830 1.780 1.730 

I alt  9.302 20.601 19.901  19.219  

Beregnet i 1000 kr.  

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar 

2. anbefaler forslaget om ny struktur på børneområdet til godkendelse i 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd som en del af Budget 2015. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

1. Drøftet 

  

2.  Et flertal i udvalget bestående af Christina Lykke Eriksen (SF), Pia Karlsen (V), 

Kristina Frandsen (V), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A) og Bent Pedersen (A) 

anbefaler forslaget om ny struktur på børneområdet til godkendelse i 

Økonomiudvalget og Frederikshavn byråd, som en del af budget 2015, med 

følgende tilføjelser: 
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Børnehaven Mattisborgen i Skagen nedlægges ikke som foreslået i 2015, udvalget 

vil følge udviklingen i børnetallet i området frem til 2017. Den forventede besparelse 

ved at nedlægge Børnehaven Mattisborgen i Skagen, vil i stedet for blive taget på 

ledelse ved børnehaverne i Skagen.  

  

Et flertal i udvalget vil gerne sikre, at der fortsat er en lokalforankring af 

børneområdet i oplandsbyerne, derfor er det vigtigt for udvalget, at det så vidt mulig 

sikres, at dagplejere i et lokalområde personalepolitisk indtænkes i de 

aldersintegreret institutioner i oplandsbyerne. 

  

Et flertal i udvalget anmoder om, at der sker en afklaring af hvordan eleverne fra 0-

9. kl. fordeles på skoleafdelingerne - tidligere Sæby Skole og Sæbygaardskolen, 

dog således at det fastholdes, at der sker en fordeling af eleverne på de to 

matrikler.  

  

Et flertal i udvalget anmoder om, at der inden 1. januar 2015, kommer en afklaring 

af, om der skal ske en mindre tilpasning af distrikterne; Frederikshavn vest og 

Frederikshavn syd. Dette analyseres og sendes til beslutning i Børne- og 

Ungdomsudvalget snarest mulig. 

  

Udvalget vil inden udgangen af 2014, tage beslutning om, hvorvidt der skal indføres 

en ny tildelingsmodel på skoleområdet. 

  

I forbindelse med udarbejdelse af styrelsesvedtægter for skoleområdet, ønsker 

udvalget at der indføjes bestemmelser om følgende: 

  

a) Hvilken skoleafdeling eleverne er kørselsberettigede til og fra 

b) At Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet klassetrinenes fordeling på de 

forskellige skoleafdelinger 

c) Bestyrelsens sammensætning 

  

  

Mette Hardam(V), Ida Skov (Ø) og Flemming Rasmussen (O) kan ikke stemme for 

indstillingen. 

 

Flemming Rasmussen ønsker en mindretalsudtalelse:   

DF kan ikke stemme for det fremsatte forslag (Y modellen). DF støtter at vi 

fremadrettet får bæredygtige skoler både fagligt og økonomisk. DF er imod 

nedlæggelse af skoler i de mindre bysamfund, hvor skolen er et vigtigt 

omdrejningspunkt i byen og for bysamfundets fortsatte beståen, idet vi ønsker at 

bevare de små bysamfund. 

Hvis DF skal gøre dette kræver det at vi får medindflydelse og bliver involveret, hvis 

vi skal stemme for et forslag. Det har ikke været tilfældet i denne sag, som er kørt i 

et helt lukket forløb mellem udvalgsformand, V og S. Udvalgsformand Christina 

Lykke Eriksen har kort sagt lavet et dårligt arbejde og hun må/eller burde 

konstatere at det ikke var måden at gøre tingene på. 

  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. september 2014 Side 8 af 30 

 

Mette Hardam ønsker en mindretalsudtalelse:  

Med udgangspunkt i bl.a. transportberegninger og klasseoptimeringer føler jeg 

grundlaget for de forventede besparelser er for usikre og er baseret mere på skøn 

end reelle beregninger - derfor stemmer jeg imod. 

Jeg ønsker efter lukning af skoler og overbygninger i oplandet, at der foretages en 

efterkalkulation af det faktiske rationale. 

  

  

  

 

Bilag 

Samlet høringsmateriale vedr. Bæredygtigt Børneområde 02062014.pdf (dok.nr.149422/14) 

Del 1 høringssvar forældrebestyrelse.pdf (dok.nr.149412/14) 

Del 2 Høringssvar Borgere.pdf (dok.nr.149414/14) 

Del 3 Høringssvar MED.pdf (dok.nr.149419/14) 

Del 4 spørgsmål byrådet.pdf (dok.nr.149417/14) 
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3. Prioritering af byggeprojekter - Bæredygtigt Børneområde 

 

Sagsfremstilling 

Under forudsætning af at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager Forslag om 

Bæredygtigt Børneområde, skal der træffes en opfølgende beslutning om de 

byggeprojekter, der er en forudsætning for gennemførelse af Bæredygtigt 

Børneområde. 

  

Der er behov for, at Børne- og Ungdomsudvalget foretager en prioritering af de 

forelagte projekter.  

Prioriteringen bør ske ud fra en samlet vurdering af realiseringspotentialet af de 

børnefaglige, pædagogiske og økonomiske visioner, som er grundlaget for 

Bæredygtigt Børneområde. 

  

På baggrund af det forslag, som har været i offentlig høring frem til den 4. august 

har Ejendomscenteret udarbejdet et notat med beregninger på den estimerede 

udgift ved de enkelte bygningstilpasninger. 

  

Beregningerne er lavet på de kendte forudsætninger fx hvor mange børn 

institutionerne skal rumme og hvor mange kvadratmeter der skal være pr barn. 

Ændrer forudsætningerne sig, så vil det få indflydelse på prisen. De øvrige 

generelle forudsætninger for beregningerne fremgår af de to første sider i bilaget.  

  

Afsnittet nedenfor fokuserer på behovet for et madtilbud til de 0-2 årige og dermed 

et eventuelt behov for etablering af et produktionskøkken i 0-6årsinstitutionerne. 

For at opretholde kommunens serviceniveau på området skal 0-6års-institutionerne 

tilbyde børn i vuggestuer mad i løbet af dagen. Maden skal være produceret i et 

godkendt produktionskøkken. Maden kan enten blive produceret i et køkken i 

institutionen eller det kan være mad leveret udefra, hvorved det så kun er behov for 

at etablere et køkken til forberedelse og vask af sutteflasker. Beregningerne 

forudsætter, at der etableres et produktionskøkken i 0-6års-institutionerne. 

  

I alle bygninger, hvor 3-6årsbørnehaver for eftertiden skal anvendes som 0-6 års 

institution, er der tale om ”ændret anvendelse”, fordi der nu skal være børn i 

institutionen ned til 0 år. Det betyder, at lokalerne skal føres op til gældende 

byggestandard, samt at lokalerne skal indrettes, så de kan fungere til pasning af 

børn mellem 0-2 år. Det gælder fx krav om flere kvadratmeter gulvareal pr. barn, 

indretning af pusleplads, gode adgangsforhold og køkkenfaciliteter til daglig 

madlavning. Også udearealerne skal nyindrettes til opbevaring af 

barnevogne/krybber og udendørs soveplads. 

Tilpasningerne til de 0-2 årige skal tage højde for, at de 3-6årige også fortsat har 

gode udendørs- og indendørs faciliteter. 

  

Beregningerne er et prisoverslag. Der udarbejdes ikke detaljerede tegningsforslag, 

før der er taget endelig beslutning om prioritering af projekterne. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11991 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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I forbindelse med fraflytninger, opsigelser af lejemål osv vil der være en række 

udgifter til fx reetablering og flytteomkostninger. Der er ikke lavet en præcis 

beregning på disse omkostninger, men det estimeres til 3-5 mio. kr. 

  

Byggeprojekt 

Estimeret 

anlægsudgift (mio 

kr) 

Aalbæk Skole - Aalbæk Børnehave, som ændres til 0-6 

årsinstitution 
7.3 

Jerup Skole – Børnehaven Mariehønen ændres til 0-6 

års institution 
1.1 

Ny 0-6 årsinstitution Elling – placeres på Elling Skole 6.9 

Strandby Skole, tilpasninger til øget elevantal 2.0 

Ny 0-6 årsinstitution og ændringer i special- og 

skoleafsnit på Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, 

Frederikshavn 

42.9 

Kernehuset på Gærum Skole ændres til 0-6 

årsinstitution 
3.1 

Børnehuset Troldehøj, Ravnshøj ændres til 0-6 års 

institution 
1.4 

Nybyggeri af 0-6 institution ved Sættravej, Sæby 30.3 

Dybvad Børnehave ændres til 0-6 års institution 2.7 

Hørby Børnehus ændres til 0-6 årsinstitution 0.8 

Stensnæsskolen og Voerså Børnehave, som ændres til 

0-6 års institution 
3.5 

Samlet estimeret anlægsudgift for 

bygningstilpasningerne 
102 

    

Flytteomkostninger, Reetablering af lejemål mv. 3-5 mio kr 

  

  

Økonomiske konsekvenser 

I forbindelse med anlægsprojekterne til gennemførelse af Bæredygtigt 

Børneområde har Frederikshavn Kommune den 4. august ansøgt Lånepulje til 

Investeringer med Effektiviseringspotentiale om knap 42 mio. kr. Der er søgt til 

projekterne vedr. etablering af 0-6års-institutionerne på Jerup Skole, Elling Skole, 

Sættravej og Stensnæsskolen. 

  

Primo september kan der forventes svar på ansøgningen. Svaret vil blive forelagt 

på Børne- og Ungdomsudvalgets møde. 

  

Når der søges om låneadgang gennem de nævnte puljer, søges der på konkrete 

projekter. Tilsagnet gives som en procentdel, der kan lånes til hvert enkelt projekt – 

typisk i omegnen af 40 %. Det betyder, at der kan lånes op til 40 % til det enkelte 

projekt.   

Der kan ikke flyttes låneadgang fra et byggeprojekt til et andet. Frederikshavn 
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Kommune skal derfor finde de resterende ca. 60 % af projektfinansieringen. 

  

De rationaler, som fremgår af notatet, er udelukkende rationaler på bygningsdrift. 

Det samlede estimerede rationale på Bæredygtigt Børneområde opnås gennem en 

kobling af effektiviseret bygningsdrift, klasseoptimeringer og en ny ledelsesstruktur. 

  

Energipuljen under Økonomiudvalget er i forbindelse med Budget 2015-

2018udvalget pålagt et rationale, som er suppleret med bemærkning om, at 

”rationale forventes indhentet gennem strukturændringer”. Besparelser på 

energiområdet i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde vil derfor i første 

omgang skulle dække rationalet i Energipuljen, og først derefter på Børne- og 

Ungdomsudvalgets eget budget. Det samme gør sig gældende for 

forsikringsområdet.  

  

I budget 2014-17 er der afsat 14.283 mio. kr. til helhedsplanen og 8.571 mio. kr. til 

vedligeholdelse af skolebygninger. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. drøfter og prioriterer de forelagte byggeprojekter, samt  
2. drøfter forventet tidsplan for igangsætning af byggeprojekterne 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

  

1. Drøftet. Sagen genoptages. 

 

 

Bilag 

Notat, beregninger på bygningsændringer på skole- og dagtilbudsområdet, EJDC - 149343-

14_v1_Notat, beregninger på bygningsændringer på skole- og dagtilbudsområdet, 

EJDC.pdf (dok.nr.151854/14) 
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4. Sikre skoleveje i en ny skolestruktur fra skoleåret 2014/15 

 

Sagsfremstilling 

Under forudsætning af at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til 

Bæredygtigt Børneområde med de fire forslåede skoledistrikter, vil en række 

skoleelever fra august 2015 få nye skoleveje.  

  

Der er derfor lavet en analyse af, hvilke behov den nye skolestruktur giver for 

trafikregulerende tiltag, der vil sikre skolevejene. 

  

Frederikshavn Kommune har jf. Færdselsloven sammen med politi og 

vejmyndigheder en forpligtelse til at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene 

mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen, dvs inden for 

eget skoledistrikt.  

  

Teknisk Udvalg har igangsat en større Skolevejsanalyse. I den forbindelse er der 

godkendt en række principper for analysen. Udgangspunktet for en sikker skolevej 

er defineret til: 

   

0.-1. klassetrin  Kan færdes maks 2,5 km ad boligveje/stier samt 
ad lokalveje/trafikveje med fortov. 

 Må alene krydse lokalveje/trafikveje via niveaufri 
passage. 

 Dog må lokalveje i niveau krydses ifm. evt. 
skolepatrulje 

2.-3. klassetrin: 

  

 Som ovenfor, men kan også krydse moderat 
befærdede lokalveje/trafikveje (ÅDT<5.000 
biler/døgn) i niveau via foranstaltning, dog 
primært i signalanlæg 

4.-6. klassetrin 

  

 Kan færdes (maks 6,0 km) ad boligveje/stier 
samt ad lokaleveje/trafikveje med sti eller fortov. 

 Kan krydse lokalveje/trafikveje via foranstaltning, 
hvis der er cirka 180 biler i timen mellem kl. 7.00 
og 8.00 og hastigheden er moderat. 

 Kan færdes på veje uden cykelsti og cykelbaner 
og må krydse en vej uden foranstaltning, når der 
kommer cirka 60 biler i timen mellem kl. 7.00 og 
8.00, og når både gennemsnits- hastigheden og 
85 % fraktilen ligger under den tilladte 
hastighedsgrænse. 

7.-9. og 10. 

klassetrin: 

 Kan færdes ad og krydse alle veje.  

  

 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15839 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU/ØU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. september 2014 Side 13 af 30 

 

Folkeskoleloven sætter grænsen for, hvornår kommunen er forpligtet til at sørge for 

befordring til elever. Disse grænser er:    

 0.- 3. klasse: mere end 2,5 km til skole 

 4.- 6. klasse: mere end 6 km til skole  

 7.- 9. klasse: mere end 7 km til skole  

 10. klasse: mere end 9 km til skole     

 Forudsætningerne for den foreliggende analyse: 

 Analysen tager udgangspunkt i samme principper for en sikker skolevej 
som i Skolevejsanalysen 

 Analysen fokuserer på de skoleveje, som ligger inden for de afstande, der 
udløser befordringsforpligtelse.  

 Analysen fokuserer på de anlægsbehov, som opstår som en direkte følge 
af den nye skolestruktur (trafikmønstre) eller eksisterende behov, som er 
blevet forstærket som følge af den nye struktur 

 Anlægsbehov, der ikke er opstået som en direkte følge af den nye 
skolestruktur, indgår ikke i dette dagsordenspunkt. De vil blive behandlet i 
forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af den igangværende 
”Skolevejsanalyse”  

Ved en gennemgang af de nye distrikter, er der peget på Strandby Skole, 

Frydenstrandsskolen, Nordstjerneskolen, Sæby Skole og Sæbygaardskolen, hvor 

der kan opstå nye behov i form af anlæg eller andet for at sikre skolevejene for 

eleverne. 

  

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen: 

Der må forudses, at et stigende antal elever dagligt skal krydse Hjørringvej. Med de 

tre skolebygningers tætte beliggenhed er det sandsynligt, at flere med tiden vil 

søge skoleafdeling på tværs af de gamle skoledistrikter. 

I forhold til trafiksikkerheden vurderes det, at der ikke er behov for yderligere 

trafikregulerende tiltag. Der er krydsningsanlæg, der lever op til betingelser ved 

rundkørslen Hjørringvej/Toftegårdsvej/Maigaardsdvej og lysreguleringen 

Hjørringvej/Niels Juels Vej. 

  

Strandby Skole 

Ved Strandby Skole er der et problem, når eleverne skal krydse Jernbanevej. 

Krydsningen er den samme som tidligere, men problemet er øget, fordi eleverne 

fremover skal krydse vejen allerede fra 4. klasse (før 5. klasse).  

Den anbefalede skolevej ændres, så den ikke længere følger Strandvej – ingen 

anlægsudgift. 

Der skal etableres en busholdeplads til de kørselsberettigede elever fra de tidligere 

Elling og Jerup Skoler.  

De fleste af eleverne i 0.-3. klasse fra Elling vil blive kørselsberettigede. Fra 4. 

klasse vil størstedelen fra Elling ikke opfylde kriterierne for befordring. 

0.-3. klasserne fra det tidligere Jerup skoledistrikt vil sandsynligvis overvejende 

søge mod Strandby Skole. De fleste vil være kørselsberettigede.  

For de ældre elever vil en del være kørselsberettigede. Fra Jerup er der mulighed 

for at bruge enten bus- eller togforbindelse til Strandby. Den anbefalede skolevej 

for de elever, som ikke er kørselsberettigede, vil være langs Skagensvej og så køre 
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under vejen rundkørslen i Bannerslund, hvorefter de følger samme skolevej som 

eleverne fra Elling.  

  

Sæby Skole og Sæbygaardskolen 

I Sæby er der en række udfordringer i forhold til at sikre skolevejene på tværs af 

byen. De nævnte steder er direkte følger af den skolestruktur: 

 Krydsning af Sønder Ringvej (3) 

 Rundkørslen Sønder Ringvej/Toldbodvej (4) 

 Krydsning af Ålborgvej (5) 

Skolevejsanalysen, som snart forventes afsluttet for Sæby by vil desuden pege på 

yderligere behov for at sikre skolevejene inden for de nuværende skoledistrikter. 

  

Udover de nævnte skoler sker der ændringer for elever fra Stensnæsskolen og 

Gærum Skole. Udskolingseleverne fra Stensnæsskolen er kørselsberettigede 

(mere end 7 km), og der er derfor ikke lavet forslag til at sikre skolevejen ind mod 

Sæbygaardskolen.  

For udskolingseleverne på Gærum Skole er der en eksisterende cykelsti langs 

Gærumvej og derefter følger elever den anbefalede skolevej inden for det 

nuværende skoledistrikt. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren og Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at  

1. Teknisk Udvalg prioriterer de anbefalede anlæg og vedtager tidsplan for 
etablering 

2. Børne- og Ungdomsudvalget og Teknisk Udvalg anbefaler over for 
Økonomiudvalget, at der afsættes midler på anlægsbudgettet for 2015 til 
trafiksikring af de nye skoleveje, som er konsekvenser af den skolestruktur, 
der træder i kraft fra skoleåret 2015/16  

  

Indstillingen er betinget af, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag om 

Bæredygtigt Børneområde, herunder ny skolestruktur. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der afsættes 

midler på anlægsbudgettet for 2015 til trafiksikring af de nye skoleveje, som er 

konsekvenser af den skolestruktur, der træder i kraft fra skoleåret 2015/16 

  

Pia Karlsen (V) vil gerne bemærke, at der fortsat er en udfordring i forhold til sikker 

skolevej i Skagen. 

 

Bilag 

Kort over Sæby, bilag vedr. skoleveje (dok.nr.152265/14) 

Kort over Strandby, bilag vedr. skoleveje (dok.nr.152269/14) 

Kort over Frederikshavn, bilag vedr. skoleveje (dok.nr.152267/14) 

Beregninger på anlægsprojekter - sikre skoleveje (dok.nr.152302/14) 
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5. 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/430 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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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. 

  

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, medarbejdersiden 

  

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 
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Dagtilbudsområde Fyrtårnet, Skagen 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Nord 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest, Børnekompasset 

Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd 

Dagtilbudsområde Sæby og Opland 

Bødkergården 

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. 
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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 

af 13. maj 2014 20.248 

     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 
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Supplerende sagsfremstilling 

Under forudsætning af at Børne- og Ungdomsudvalget vedtager Forslag om Bæredygtigt 

Børneområde udestår, på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde udmøntning af 

henholdsvis 2,0 mio. kr. og 19,05 mio. kr. jf. ovenstående beslutning fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde den 12. juni 2014. 

  

Indstilling 

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. udmønter 2,0 mio. kr. og 19,05 mio. kr.  

2. beslutter takstoversigt på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde  

3.  indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

  

1. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget vil i løbet af efteråret 2014 finde reduktioner svarende til 

de endnu ikke udmøntede 2 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme. 

  

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget videresender endnu ikke udmøntede reduktioner på 19.050 

mio. kr., der alene vedrører 2015, som udvalget ikke kan udmønte på baggrund af, at et 

bæredygtigt børneområde først kan indfases med virkning fra 1. august 2015, og på baggrund af at 

udvalget har prioriteret, at sikre, at der fortsat skal bevares skoler og daginstitutioner i kommunens 

oplandsbyer. Udvalget videresender derfor de endnu ikke udmøntede reduktioner på 19.050 mio. 

kr. i 2015 til den videre politiske budgetproces. 

  

2. Besluttet. 

  

3. Godkendt. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 21. august 2014, besluttet at finde reduktioner 

svarende til 1.050 mio. kr. på udvalgets budgetramme til imødegåelse af reduktioner besluttet af 

Økonomiudvalget på konto 6 i Center for Familie og Center for Unge. Reduktionerne forventes 

opnået ved færre udgifter på anbringelsesbudgettet i de omtalte centre. Udvalget følger udviklingen 

i anbringelsesudgifterne, og vil såfremt reduktionerne ikke opnås på anbringelsesbudgettet i 2015, 

finde reduktioner på andre dele af udvalgets budgetramme. 

  

Fritidscentre og Familiehuset 

Fritidscentrene i Frederikshavn by (Ungdomsgården Hånbæk, Bangsboklubben og Kaj Bundvad 

Fritidscenter), bliver med virkning fra 1. januar 2015 fusioneret til ét fritidscenter. I den forbindelse 

er der behov for at få samlet de tre tidligere fritidscentre geografisk på samme matrikel. Herudover 

er der behov for at Familiehuset i Frederikshavn og Sæby samles i Frederikshavn by, som det er 

forudsat ved budget 2013. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at såvel det kommende 

fritidscenter i Frederikshavn by som Familiehuset placeres i bygningen, der tidligere husede 

Ørnevejen Skole. Et flertal i udvalget videresender dette ønske til den videre politiske 

budgetproces. 

  

Et flertal i udvalget A, V, O og SF stemmer for budgettet. 
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Mette Hardam og Flemming Rasmussen henviser til kommentarerne i pkt. 2. 

  

Ida Skov (Ø) stemmer imod. 

  

  

  

 

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) 

Takstoversigt 2015 - Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.153413/14) 
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6. Fornyelse af Partnerskabsaftale med TUBA for 2015 

 

Sagsfremstilling 

TUBA Danmark er en foreningsejet institution under Blå Kors, med en lokalafdeling 

i Frederikshavn. TUBA er finansieret af sats-midler under forudsætning af at 

kommunerne bidrager med en andel af de lokale omkostninger.  

  

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi for unge 

mellem 14-35 år, som er vokset op i en familie med alkohol- og/eller 

stofmisbrugsproblemer. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk rådgivning, 

gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt temaarrangementer for de unge 

brugere og deres nærmeste pårørende. 

  

Frederikshavn Kommune har til og med 2014 en Partnerskabsaftale med TUBA 

Danmark. Aftalen der gjaldt årene 2011-2014 har omfattet et økonomisk bidrag fra 

Frederikshavn Kommune, bestående af: 

250.000 kr. i 2011 

300.000 kr. i 2012 

350.000 kr. i 2013 

400.000 kr. i 2014 

Den kommunale udgift har de 4 år været fordelt ligeligt mellem Sundhedsudvalget, 

Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Udgiften til drift af 

TUBA har været den samme alle år. Ovenstående prisstigning afspejler, at de 

politiske udvalg, da sidste aftale blev indgået, ikke fandt mulighed for at finansiere 

de ønskede 400.000 kr. hvert år, så TUBAs egenfinansiering har været øget de 

første 3 år. 

  

TUBA har i juni måned 2014 rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune vedr. 

fornyelse af partnerskabsaftalen. TUBA er aktuelt sikret sats-midler til og med 2015 

og deres oplæg er derfor at der indgås en 1-årig partnerskabsaftale for 2015. I 

løbet af 2015, når TUBA har afklaring omkring sats-midler for 2016 og frem, skal en 

evt. fremtidig partnerskabsaftale altså indgås igen. 

  

Oplægget fra TUBA er, at Frederikshavn Kommune bidrager med 400.000 for 

2015. Et sådant bidrag vil sikre 50 fortløbende behandlingspladser i 2015 til unge, 

som er vokset op som børn i en familie med alkohol- og/eller 

stofmisbrugsproblemer, i Frederikshavn kommune.  

  

I kommunalt regi har vi børnegrupperne Ballonen for 9-12-årige samt Helium 

Ballonen for 12-14 årige børn, der vokser op i hjem med alkoholproblemer. TUBAs 

tilbud til de 14-35-årige supplerer således vore egne tilbud og er med til at sikre en 

sammenhæng i tilbudsviften for denne målgruppe.  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15505 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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Indstilling 

Direktøren for Social- og Sundhedsområdet, Direktøren for Børne- og 

Kulturområdet samt direktøren for Arbejdsmarkedsområdet indstiller at: 

  

1.     Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt 

Arbejdsmarkedsudvalget indgår Partnerskabsaftalen med TUBA for 2015, 

under forudsætning af en ligelig fordeling af udgiften med 133.000 kr. til hvert 

fagudvalg.  

2.     Socialudvalget tager aftalen til orientering 

  

  

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

1. Godkendt 

  

 

Bilag 

Udkast til Partnerskabsaftale TUBA Frederikshavn - 2015.pdf (dok.nr.145252/14) 
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7. Udpegning af personer til valgbestyrelser i kommunale 

dagtilbudsområder og Dagplejen 

 

Sagsfremstilling 

De 5 dagtilbudsområder og Dagplejen afholder jf. gældende styrelsesvedtægter 

valg til deres dagtilbudsbestyrelser og forældrebestyrelse inden udgangen af 

november måned. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget udpeger personer til de 6 valgbestyrelser, som i øvrigt 

består af dagtilbudslederen/ dagplejelederen og et medlem af den siddende 

bestyrelse. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at resultatet af 

valget meddeles til Center for Dag- og Fritidstilbud. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende 6 valgbestyrelser: 

  

  

”Fyrtårnet”  

Skagen 

Vuggestuen Regnbuen 

Pilekrattet 

Børnehaven Mattisborgen 

Børnehuset Trindelvej 

Børnehaven Fyrrekrat 

Aalbæk Børnehave 

  

Frederikshavn Nord 

Børnehuset Mariehønen, Jerup 

Andedammen, Elling 

Strandby Børnehave 

Børnehaven Havblik, Strandby 

Børnehuset Spiren 

Abildgård Børnehave 

Børnehaven Spiloppen 

Børnehaven Stjernen 

Børnehaven Tangloppen 

  

”Børnekompasset” 

Børnehuset Mælkevejen 

Landbørnehaven 

Børnehaven Øster Dahl 

Troldehøj, Ravnshøj 

  

Frederikshavn Syd 

Børnehuset Hånbæk 

Børnehuset Pilekvisten 

Børnehuset Bangsbo/ 

Skovbørnehaven 

Børnenes hus Lærkereden 

  

Sæby og Opland 

Børnehuset Sæbygårdvej 

Børnehaven Brolæggervej 

Børnegården 

Børnehuset Sættravej 

Dybvad Børnehave 

Hørby Børnehus 

 Dagplejen 14 dagplejeområder 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: CDF 

 Sbh: trje 

 Besl. komp: BUU 
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I 2014 blev følgende personer udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget: 

  

”Fyrtårnet” Skagen – Bjarne Kvist 

Frederikshavn Nord – Irene Hjortshøj 

”Børnekompasset” – Christina Lykke Eriksen 

Frederikshavn Syd – Paul Rode Andersen 

Sæby og Opland – Jørgen Tousgaard 

Dagplejen – Anders Broholm 

  

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en 

person til hver af de 6 valgbestyrelser til valget i 2014. 

  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

Udvalget udpeger følgende: 

  

Fyrtårnet – Pia Karlsen  

Frederikshavn Nord – Christina Frandsen og Flemming Rasmussen 

Børnekompasset – Brian Kjær og Bent Pedersen 

Frederikshavn Syd – Christina Lykke Eriksen 

Sæby og Opland – Mette Hardam og Bahram Dehghan 

Dagplejen – Ida Skov 
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8. Orientering om at Projekt Skansen overgår fra projektforløb 

til fast tilbud med en udvidet målgruppe i tilbudsviften fra januar 

2015. 

 

Sagsfremstilling 

I budgetårene 2012-2014 har Projekt Skansen været finansieret af 

anlægsbevillingen: ”Fra anbringelse til forebyggelse”. Den årlige driftsudgift har i de 

tre år været 1.750.000 kr. Det er besluttet at projektet fra 1. januar 2015 overgår til 

almindelig drift inden for Center for Families budgetramme som et målrettet tilbud, 

som understøtter dagsordenen om at nedbringe antallet af anbringelser. Samtidig 

udvides aldersgruppen i tilbuddet til at være 0-14 år. 

  

Formålet med projektet har været at udvikle et lokalt og fleksibelt tilbud til børn og 

familier, hvor eksisterende forebyggelsesforanstaltninger ikke har været 

tilstrækkelige i forhold til at sikre børnenes omsorgssituation, og hvor en 

anbringelse overvejes. Projektet baserer sig på erfaringer fra ”Bo - hjemmestøtte 

13+”, som er et andet lokalt udviklet forebyggende tilbud, baseret på ny forskning 

og viden på området. Målgruppen har været børn i skolealderen (6-14 år). 

  

Mere konkret har formålet overfor den enkelte familie været, at etablere en tæt og 

kontinuerlig opfølgning, hvor der er tvivl om forældrekompetencen gennem en 

intensiv og forebyggende indsats. Dette med henblik på at sikre børnenes 

omsorgssituation og undgå en anbringelse. Formålet har endvidere været, at 

barnet og familien skal modtage en relevant og helhedsorienteret indsats i deres 

nærmiljø og i vante omgivelser, med henblik på at undgå isolation i forhold til 

familie og netværk. 

  

Der har været mange forskellige elementer i den konkrete indsats: praktisk hjælp i 

hjemmet, rådgivning/personlig støtte/behandling til forældre og børn og 

koordinerende indsats som f.eks. netværksmøder med offentlige og/eller private 

netværk. Det har hele tiden været styrende at tage afsæt i den enkelte families 

behov og ønske om udvikling. 

  

I projektet er der arbejdet med resultatdokumentation, til at dokumentere og 

evaluere på indsatserne i projektet. Resultatdokumentation er en metode dels at 

dokumentere effekt, dels at sikre overensstemmelse mellem medarbejder og 

borgere om mål med den givne indsats. Projekt Skansen ”scorer” barnet/familien 

på de områder, hvorpå barnet/familien har behov for støtte. Områderne der kan 

scores på er: udvikling og adfærd, familieforhold, skole/beskæftigelse, 

sundhedsforhold samt fritidsforhold og venskaber. Scoringen bruges til bl.a. at 

vælge og tilpasse indsatsen undervejs.  

Uddrag af resultaterne af den kvalitative evaluering af projektet har til illustration for 

3 familier vist: 

  

Familie 1: Der er forbedret trivsel i hjemmet, og der er afklaring i forældres 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: BK 

 Sbh: loiv 
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parforhold, og barn1 og forældre oplever større selvindsigt. Forældrene tager 

ansvar for egen trivsel, og barn1s udadreagerende adfærd er aftaget. Barn1 

oplever en større grad af selvkontrol. 

  

Familie 2:Familien oplever en vellykket hjemtagelse af Barn2, dagligdagen 

normaliseres og familiens trivsel forbedres. Forældreskabet er i positiv udvikling. 

  

Familie 3: Relationen mellem familiemedlemmerne forbedres, og der er nu fokus 

på, hvordan børnene skal håndtere moderens sygdom. Sundhedsforholdene i 

familien er påvirket af stemningen i hjemmet. Barn3s udbrud er kortere, og de er 

nemmere at komme igennem. Udbrud er faldet til 2 gange om måneden. Fravær er 

formindsket betydeligt med 47 %. Mors problematikker flytter sig en smule, og 

familien taler mere med hinanden, og har større indsigt i og forståelse overfor, 

hvorfor de reagerer, som de gør. Mor oplever en større grad af selvindsigt, hvilket 

hjælper hende med at forstå børnene og deres reaktion. Mor er nu på antidepressiv 

medicin og sovemedicin. Familien har stadig kontakt til ”Projekt Skansen”, og de vil 

gerne bibeholde den kontakt. Der er lavet en ugeplan med henblik på at skabe 

struktur i hjemmet, og børnene vil gerne yde en indsats, men de skal støttes i at 

løse opgaverne. Mor er mere tydelig i sin måde at være mor på, og hun formår at 

skabe struktur for børnene. 

  

De tre uddrag illustrerer dels forskellighed i problematikker, udviklingstakt og – 

muligheder. 

  

I forhold til økonomiske gevinster i projektet viser evalueringen, at der dels er tale 

om umiddelbart dokumenterbare gevinster, antagne økonomiske gevinster og 

afledte gevinster.                 

  

Umiddelbartdokumenterbare økonomiske gevinster beror på konkrete forhold i de 

indskrevne familier som f.eks.- hjemgivelse af et barn fra anbringelse i forbindelse 

med indskrivning i projektet, en forælder er med projektets indsats kommet i 

arbejde fra tidligere at have været på kontakthjælp og projektet har understøttet et 

barn konkret ift. inklusion i normalklasse.  

Herudover er der antagne økonomiske gevinster ved projektet.  Alle syv børn der i 

2013 var indskrevet i projektet var på indskrivningstidspunktet anbringelsestruede.  

En familieplejeanbringelse kostede i gennemsnit 309.479 kr. årligt i 2013. Syv 

anbragte børn ville have kostet mindst 2.166.356 kr. årligt afhængigt af, om der 

anbringes i familiepleje, på døgninstitution eller på opholdssted. 

  

Der er afledte gevinster ift. såvel ressourcetræk hos myndigheder, som træk på 

øvrige offentlige udgifter. Overordnet er familiernes samlede behov for støtte 

mindre efter indskrivning i projektet, og det samme er ressourcetrækket overfor det 

offentlige system. Projektet antages at forebygge eks. samlivsophævelse, som 

indebærer besparelser ift. bl.a. ressourcetræk herunder øget boligstøtte, større 

børneydelser, og f.eks. friplads i institution. 

  

I forhold til professionelle samarbejdspartnere har oplevelserne bl.a. været: at 

skolerne oplever, at indsatsen i ”Projekt Skansen” understøtter skole – hjem 
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samarbejdet og det medvirker positivt til, at barnet passer sin skolegang. ”Projekt 

Skansen” oplever, at skolerne i kraft af samarbejdet ”Projekt Skansen” og skolen 

imellem, i større grad fokuserer på barnet, ressourcer og handling frem for 

problemer og udfordringer. Det opleves både af skoler og rådgivere at samarbejdet 

er optimeret og præget af entydighed og hurtighed. 

  

Ud fra en samlet vurdering af projektets resultater, og de udfordringer området står 

overfor er det besluttet, at Projekt Skansen fra 1. januar overgår til at være et 

integreret tilbud i tilbudsviften, som i høj grad kan være med til at understøtte 

omlægningen med nedbringelse af antallet af anbringelser og investering i 

forebyggelse. Som et led i overgangen til drift udvides målgruppen fra at være 6-14 

år til at være 0-14 på baggrund af en vurdering af, at helhedsindsatsen og metoden 

med fordel også kan bruges i forhold til familier med yngre børn som alternativ til 

anbringelse. 

  

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

Taget til efterretning. 
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9. Sygefravær Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i de seneste to år 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 og andet kvartal 2014 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent for første og andet kvartal 2014 samt til sammenligning også for år 

2013 vist pr. måned. 

  

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 4. september 2014 

Taget til efterretning. 

 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik Hoved MED (dok.nr.130831/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: BUU 
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10. September 2014 - Orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

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

1. Lukning/delvis lukning og beredskab ift. implementering af DUBU i 

november 2014 

2. Kort status på ”Projekt Skagen” 

  

Indstilling 

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

  

  

Oversigt over klasseoptimering ved flytning af 7-9 kl. på Stensnæsskolen udleveres 

på mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Stensnæss overbygning 7 - 9 kl trin.xlsx - Stensnæss overbygning 7 - 9 kl trin.xlsx (dok.nr.157152/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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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 
   

 

 
 


