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1. Dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014, at der som et 

led i investering i forebyggelse og nedbringelse af antallet af 

anbringelser(idekatalog BUU 18), skal være et dialogmøde med den 

arbejdsgruppe, der er udpeget til at komme med anbefalinger til prioritering af 

investering i forebyggelse i 2015-18. 

  

Dialogmødet afholdes på Sæby Rådhus kl 15-17 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Dialogmøde gennemført. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2004 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. oktober 2014 Side 5 af 26 

 

2. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg på Sæby Rådhus, 

Familieafdelingen 

 

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 og orientering af stedet.  

  

Den 2. oktober 2014 kl. 15.00 besøger udvalget Familieafdelingen på Sæby 

Rådhus.  

  

Efterfølgende afholder udvalget ordinært møde på Sæby Rådhus. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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3. Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for 

frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en 

højere aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at 

bidrage til fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens 

ansatte.  

  

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring 

følgende fem fælles pejlemærker:  

  

      -          Samskabelse 

      -          Relationer 

      -          Fællesskab 

      -          Klare rammer 

      -          Synlighed 

  

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og 

Ældres administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, 

borgere, kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil 

blive afholdt ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give 

tilbagemeldinger på det første udkast til politikken, som forinden lægges 

offentligt tilgængeligt på frederikshavn.dk. 

  

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:  

  

      -          Socialudvalget  

      -          Alle øvrige fagudvalg  

      -          Råd  

      -          Frivillige organisationer  

      -          MED  

      -          Sundhedspanelet 

  

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet 

vil Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den 

sendes til politisk godkendelse i følgende organer: 

  

      -          Sundhedsudvalget 

      -          Socialudvalget 

      -          Byrådet 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. 

komp: AMU/SOU/SUU/BUU/KFU/TU/PMU 
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Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Stefan Thaarup fra Sundhed og Ældre, deltog under første del af mødet. 

  

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, 

den 22-09-2014: 

 De frivillige efterlyser klare rammer. 

 Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det 
frivillige arbejde. 

 Politikken indeholder for mange fremmedord. 

 Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de 
frivillige foreninger kan samles. 

 Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af 
frivillige foreninger fra hele kommunen. 

 Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra 
Marselisborg 

 Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og 
sammenhæng i det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, 
politikker og pejlemærker.  

Ældrerådets høringssvar: 

Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst 

formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere 

handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde 

foreningerne imellem.  

Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at 

der sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” 

samt ”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres 

internt i kommunen. 

Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog. 

  

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014 

  

Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige 

sociale arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og 

fritidsudvalgets ansvarsområde.  

Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående. 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Godkendt til videre behandling. 

 

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14) 
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4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 på Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 

budgetopfølgning pr. 31. august 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 udarbejdet 

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. 

  

I forbindelse med budgetlægningen af 30. april 2014 blev Børne- og 

Ungdomsudvalget orienteret om, at der blev igangsat en analyse af 

økonomistyringen i Center for Unge. Analysen er udarbejdet af BDO. Analysen 

fremsendes til orientering og opfølgning til udvalget.  

  

Center for Unge har udarbejdet en handleplan på baggrund af analysens 

anbefalinger. 

  

På mødet vil Centerchef Arthur Corneliussen gennemgå analysen samt handleplan 

for udvalget. 

 

Indstilling 

Børne og kulturdirektøren indstiller, at  

1. Børne- og Ungdomsudvalget forholder sig til budgetopfølgningens 

konklusioner, med henblik på videreformidling til Økonomiudvalget og 

byrådet. 

2. Børne- og Ungdomsudvalget tager analysen fra BDO samt handleplan til 

efterretning. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 
  

1. Budgetopfølgningen tages til efterretning til videreformidling til Økonomiudvalg 

    og byråd. 

2. Taget til efterretning. Udvalget vil følge økonomien i Center for Unge tæt  

    herunder følge op på analysens anbefalinger. 

 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24459 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Bilag 

31.08.2014 Budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.163973/14) 

Døgntilbud/anbringelser og STU pr. 31. august 2014 (dok.nr.165039/14) 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2014 (dok.nr.165226/14) 

STU Køb og salg opgjort pr . uddannelsessted (dok.nr.167618/14) 

Handlingsplan og aktivitetsoversigter CU - Handlingsplan og aktivitetsoversigter 

CU.docx (dok.nr.170216/14) 

BDO´s analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge - BDO - Frederikshavn Kommune - 

Analyse af økonomi og økonomistyring i CFU.pdf (dok.nr.170215/14) 
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5. Belægningsstatistik for dag- og fritidsområdet ultimo 

 

Sagsfremstilling 

Dag- og Fritidsområdets belægningsstatistik pr. ultimo august 2014 er 

udarbejdet. Forelægges på mødet. 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Indskrevne børn i dagtilbud ultimo aug 2014.pdf (dok.nr.159366/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1353 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: MOAD 

 Besl. komp: BUU 
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6. Justering af ”Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing 

og behandling af overgreb mod børn og unge” 

 

Sagsfremstilling 

I april 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune 

oprettelse af et beredskab i forhold til arbejdet med seksuelle overgreb og vold mod 

børn.  

  

3-dages beredskabet som det hedder, er et tværfagligt beredskab, der indenfor 3 

dage kan agere i sager efter behov.  

  

3-dages-beredskabets opgaver er bl.a. at yde konsultativ bistand til skoler, 

dagtilbud mv., når der efter den akutte fase skal ske handling. Beredskabet kan 

rådgive omkring kontakt til forældre i skole og dagtilbud og yde støtte og rådgivning 

til børn og forældre, der har krænket eller er blevet krænket.  

  

Beredskabet blev oprettet på baggrund af opfordring fra daværende Socialminister 

Karen Hækkerup til landets kommuner om etablering af et sådant.  

  

Som et led i Overgrebspakken, der trådte i kraft 1. oktober 2013, blev det til et 

lovkrav, at alle kommuner skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig 

opsporing og behandling af overgreb mod børn og unge (jf. Servicelovens § 19, stk. 

5).  

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte således den 10. oktober 2013 

Frederikshavn Kommunes ”Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og 

behandling af overgreb mod børn og unge”, hvor 3-dages beredskabet blev et 

integreret element. 

Indeholdt i Overgrebspakken var også oprettelse af Børnehuse i regionerne til 

undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været 

udsat for overgreb eller ved mistanke herom.  

  

Målet med Børnehusene er at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats 

af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge ved at samle hjælpen. 

Der er tale om et lovgivningsbestemt samarbejde mellem Børnehusene og 

kommunerne. 

  

I praksis har det nu vist sig, at den indsats Børnehusene yder overlapper den 

indsats, der ligger i Frederikshavn Kommunes 3-dages beredskab. Derfor foreslås 

nu en justering af Frederikshavn Kommunes Beredskabsplan, således at 3-dages-

beredskabet udgår.  

  

Beredskabsplan i justeret udgave er vedlagt som bilag. 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/3245 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne og kulturdirektøren indstiller, at det nuværende 3-dages-beredskab i 

Frederikshavn kommune nedlægges. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag 

Pdf. Opdateret Beredskabsplan oktober 2014.pdf (dok.nr.160777/14) 
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7. Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring 

og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.  

  

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk 

styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 

11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Den økonomiske 

styringsaftale for 2015 sendes nu til politisk behandling og skal være godkendt 

senest den 15. oktober 2014.  

  

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR (Kommunekontaktrådet) den 

12. september 2014. Her der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de 

nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse. 

  

Styringsaftalens indhold 

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for 

kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det 

sociale område i Nordjylland.  

  

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer: 

 Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed 

 Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper 

 Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind 

 Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende 

udvikling. 

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års 

aftaler.  

Der er dog nyt på to områder:  

 Der er vedtaget nye regler, som betyder at kommunerne kun har mulighed 

for at overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. (Tidligere kunne 

kommunerne overtage regionale tilbud hvert år.) Det betyder konkret, at 

det skal fremgå af den næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en 

kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i den 

indeværende valgperiode. 

 I aftalen bliver det foreslået, der skal være et større økonomisk incitament 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. oktober 2014 Side 15 af 26 

 

til at etablere højt specialiserede tilbud. I aftalen foreslås derfor, at 

kommunerne i fællesskab undersøger de lovgivningsmæssige muligheder 

for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaler. Formålet er at 

lette den finansielle risiko for driftsherren i forbindelse med udvikling og 

etablering af nye højt specialiserede tilbud. I dag er den finansielle risiko en 

væsentlig barriere. 

 
Indstilling 
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende 

udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede 

socialområde. 

  

Beslutning Socialudvalget den 1. oktober 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag 

Udkast til Styringsaftalen 2015.pdf (dok.nr.163584/14) 
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8. Høringssvar Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

På Sundhedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets augustmøder, blev 

Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod ungdomskriminalitet 

godkendt, med henblik på at sende i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet samt 

i MED-systemet på børne- og ungeområdet.  

  

Høringsfristen udløb den 16. september. De indkomne høringssvar gengives 

nedenfor: 

  

  

Høringspart 

  

Høringssvar 

  

Handicapråd  ”Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på 

den beskrevne politik. Politiken giver udtryk for en ukonkret 

politisk linje, som ikke indeholder målsætning for resultater. 

Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret 

høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den 

beskrevne politik. 

Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det 

bemærkes, at Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD 

børn og unge som en væsentlig opgave.”  

  

Integrationsråd Høringssvar udleveres på mødet, da Integrationsrådet først 

behandler punktet 1. oktober  

 ”Godkendt med følgende anbefalinger: 

•  At der tilføjes et pejlemærke omhandlende sundhed 

(Sundhedspolitikken) 

•  At enkelte billeder ændres til børn med anden etnisk 

baggrund.(Integrationspolitikken) 

•  At der bliver et opmærksomhedspunkt i 

implementeringsfasen, hvor problemstillingen digital 

kommunikation på forældreintra synliggøres. Digital 

kommunikation tilgodeser ikke kommunikationsbehovet for 

forældre med ringe danskkundskaber.” 

MED-Familie 

  

”Punktet blev drøftet. Der var opbakning til politikken og dens 

overskulelige form. Der var positiv interesse for det 

udarbejdede brætspil som afsæt for implementering af 

politikken.” 

  

MED-Dag- og 

Fritidstilbud 

  

”Flere medlemmer i udvalget giver ros til spillet der giver et 

godt og hurtigt overblik over den samlede Børne- og 

Ungepolitik. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: SUU/BUU/BR 
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Alle medlemmer i MED Dag- og Fritidstilbud er meget positive 

overfor den nye Børne- og Ungepolitik. ” 

  

MED-Unge 

  

”CenterMED ser positivt på forslaget og anbefaler politikken til 

vedtagelse.” 

  

MED-Skole 

  

”Udvalget giver ros til politikken, fordi der er god 

sammenhæng til de øvrige politikker, der er på området. 

  

Medarbejdersiden udtrykker endvidere vigtigheden af, at der 

tænkes i værktøjer og tid til implementeringen af Børne- og 

ungepolitikken.” 

  

  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren og Børne og Kulturdirektøren indstiller, at 

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar 

2. indstiller Børne- og Ungepolitik, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til Byrådets godkendelse 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 
 
1. Drøftet. 

2. Indstillingen godkendes. 

  

 

Bilag 

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

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 
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9. Godkendelse af valgfag uden for valgfagsrækken 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den nye folkeskolelov har kommunalbestyrelsen fået mulighed for 

at godkende flere typer valgfag uden for den almindelige valgfagsrække end 

tidligere. 

  

Før 1. august 2014 skulle valgfag uden for valgfagsrækken være ”praktiske eller 

kunstneriske fag”. Denne begrænsning er fjernet med den nye lov. Nu er eneste 

krav for valgfag i andre valgfag end de, som ligger inden for valgfagsrækken, at 

Børne- og Ungdomsudvalget godkender en beskrivelse af mål og indhold for faget.  

  

De valgfag, som ligger inden for valgfagsrækken, og hvor der er udarbejdet Fælles 

mål og læseplan, gældende for hele landet, er: 

  

1-årige valgfag Spank, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, musik, 

almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab 

2-årige valgfag Håndværk & Design samt Madkundskab 

3-årige valgfag Tysk og Fransk som fremmedsprog 

  

Valgfag uden for valgfagsrækken skal beskrive kompetenceområder, læringsmål, 

vidensmål mv på samme måde som øvrige fag, der undervises i i folkeskolen.  

Ministeriet har udarbejdet en skabelon, som skolerne skal udfylde til beskrivelse af 

fagets mål og indhold. Derudover skal der udarbejdes en læseplan for valgfaget. 

  

Der er indsendt valgfag til godkendelse fra skolerne i Skagen, Ålbæk, Jerup, 

Strandby, Bangsbostrand, Torslev, Hørby-Dybvad og Sæby. 

  

Valgfagene fordeler sig i disse kategorier: 

  

Idræt/Krop/sundhed 8 valgfag 

Friluftsliv 3 valgfag 

Matematik/science 3 valgfag 

Ung/økonomi/ledelse 4 valgfag 

Andre temaer 4 valgfag 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de 

indsendte beskrivelser af valgfag uden for valgfagsrækken fra skolerne. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Godkendt. 

 

Bilag 

Målbeskrivelser for valgfag uden for valgfagsrækken (dok.nr.166273/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11687 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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10. Anmodning fra udvalgsmedlem Brian Kjær 

 

Sagsfremstilling 

Jeg skal anmode om, at vi på kommende udvalgsmøde, får en orientering og 

drøftelse, om den forventede sagsgang, for et barn/en ung, der har behov for 

særlig støtte, gr. ADHD, Autisme o.l. 

 Hvordan håndteres barn/ung og forældre i opstartsfasen? 

 Hvordan håndteres aldersbetingede skift? (Inkl. skiftet fra ung til voksen) 

 Hvordan håndteres behovsbestemte skift? 

 Hvor lang tid er sagsbehandlingen ved ovenstående? (Serviceniveau) 

 Hvordan ligger niveauet for hjælp, sammenlignet med sammenlignelige 

kommuner? (Serviceniveau) 

 Hvordan ligger ovenstående i forhold til det forventede serviceniveau? 

 Er der behov for, at der foretages en omprioritering, for at sikre, at både 

barnet/den unge og forældre, er klædt godt nok på, til at håndtere de 

”sagsbehandlingsperioder” der forekommer? 

Der redegøres nærmere på mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Orienteringen er taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17828 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: BUU 
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11. Opfølgning på Helhedsplan for sammenlægning og 

udvikling af dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

Helhedsplanen for sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn 

Kommune blev vedtaget i Byrådet til budget for 2010 og overslagsårene. Planen 

indeholdt nye mål for dagtilbudsområdets driftsøkonomi, organisering, pædagogisk 

kvalitet og bygningsmasse.  

  

Formålet var overordnet at skabe grundlag for at fastholde og udvikle serviceniveau 

og kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver trods faldende børnetal og pres på 

kommunens økonomi. Baggrunden for Helhedsplanen var en ekstern 

forvaltningsrevision, som blev gennemført i foråret 2009. Revisionen omfattede 

desuden en ekstern bygningsgennemgang. 

  

I løbet af 2010 og 2011 blev målene for økonomi og organisation opfyldt ved 

indførelse af en ændret indekseret tildelingsmodel, og sammenlægning af 2-5 

daginstitutioner til i alt 9 dagtilbudsområder. Ved besparelser i budget 2012 blev 

antallet af dagtilbudsområder reduceret, så der i dag er 5 dagtilbudsområder 

foruden Dagplejen. 

  

For at udvikle den pædagogiske kvalitet er der gennemført en række udfordrings- 

og realiseringsværksteder i alle dagtilbud. Ideen til konferencen ”Barndommens 

Gade”, opstod på baggrund af ønsket om at synliggøre og formidle dette 

pædagogiske udviklingsarbejde. 

  

Helhedsplanen omfattede også at arbejde hen mod en 60/40 procents fordeling af 

dagpleje- og vuggestuepladser i de 3 største byområder. I Skagen og 

Frederikshavn er målet stort set opfyldt, mens der stadig mangler 

vuggestuepladser i Sæby. 

  

3 nye større 0-6 års institutioner har afløst 8 mindre og/eller ældre bygninger. 2 

nyere daginstitutioner i Frederikshavn er væsentlig udbygget, og i Skagen er en 

børnehave ombygget til 0-6 års institution.  

  

Jf. Børne- og Ungdomsudvalgets hidtidige prioriteringer ville en ny bygning til 

Aalbæk Børnehave og 2 nye større daginstitutioner til pladserne i Sæby og 

Strandby være de næste byggerier efter Helhedsplanen. Byggerierne har 

Ejendomscentret estimeret til ca. 10.5 mio. kr. for Aalbæk, 22.7 mio. kr. i Sæby og 

17.5 mio. kr. i Strandby. Nye bygninger vil frigive et lejemål i Aalbæk og 2 

kommunale bygninger i Strandby. I Sæby er pladserne allerede flyttet ud af et 

lejemål og en kommunal bygning, og midlertidigt sammenflyttet i St. Toftelund på 

Sættravej. Når en ny bygning står klar vil St. Toftelund kunne nedrives. 

  

I forhold til helhedsplanens oprindelige mål, er der her ud over 5 ældre og/eller 

mindre børnehaver i Frederikshavns nordlige del, som skal sammenlægges i en ny 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1735 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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større daginstitution i dette område. Projektet har ikke hidtil været beskrevet 

yderligere, men omfatter 4 kommunale børnehaver og et lejemål. 

  

Ved forslaget om Bæredygtigt Børneområde i budget 2015 er der åbnet for tanker 

om at lægge 3 selvejende børnehaver og 2 børnehaver med samdrift med skoler 

sammen med de øvrige børnehaver. Det kan betyde, at en ny institution i Sæby og 

i Frederikshavn skal udvides med disse pladser. Bæredygtigt Børneområde foreslår 

også, at sammenlægge børnehaverne i Strandby med Andedammen i Elling Skoles 

bygning, hvilket i givet fald ændrer byggeudgifter i Strandby til ombygningsudgift i 

Elling. 

 

Indstilling 

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

på Helhedsplanen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Status Heldhedsplanen september 2014 (dok.nr.160140/14) 
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12. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2015/16 og 2016/17 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt 

for elevernes sommerferie i folkeskolen har skolechefen udarbejdet udkast til ferieplan 

for skoleåret 2015/2016 samt 2016/2017. 

  

De nævnte dage er inklusive. 

  

2015/2016: 

  

Sommerferie Lørdag d. 27. juni 2015 – søndag d. 9. august 2015 

Efterårsferie Lørdag d. 10. oktober 2015 – søndag d.18. oktober 2015 

Juleferie  Lørdag d.19. december 2015 – Søndag d. 3. januar 2016 

Vinterferie Lørdag d. 20. februar 2016– søndag den 28. februar 2016 

Påskeferie Lørdag d. 19. marts 2016 – mandag d. 28. marts 2016 

St. bededag Fredag d. 22. april 2016 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag d. 5. maj 2016 

  

Dagen efter Fredag d. 6. maj 2016 

Pinseferie Lørdag d.14. maj – mandag d.16. maj 2016 

Sommerferie Lørdag d. 25. juni 2016 

  

2016/2017: 

Sommerferie Lørdag d. 25. juni 2016 – søndag d. 7. august 2016 

Efterårsferie Lørdag d. 15. oktober 2016 – søndag d.23. oktober 2016 

Juleferie  Onsdag d.21. december 2016 – Tirsdag d. 3. januar 2017 

Vinterferie Lørdag d. 18. februar 2017– søndag den 26. februar 2017 

Påskeferie Lørdag d. 8. april 2017 – mandag d.17. april 2017 

St. bededag Fredag d. 12. maj 2017 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag d. 25. maj 2017 

  

Dagen efter Fredag d.26. maj 2017 

Pinseferie Lørdag d.3. juni – mandag d.5. juni 2017 

Sommerferie Lørdag d. 24. juni 2017 

  

Udkast til ferieplanerne har været sendt til høring i skolebestyrelserne. 

8 skoler har svaret og alle 8 har taget ferieplanerne til efterretning.  

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/16678 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: BUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. oktober 2014 Side 23 af 26 

 

Indstilling 

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

til ferieplaner for skoleåret 2015/16 og 2016/17.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Godkendt. 
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13. Fastlæggelse af Børne- og Ungdomsudvalgets 

mødekalender for 2015 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde den 27. august 2014, plan for afvikling af byrådets 

møder i 2015. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli 

måned mødefri.  

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd foreslås møder i Børne- og 

Ungdomsudvalget som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned. 

Forslag til mødedatoer: 

 Torsdag den 8. januar 2015 

 Torsdag den 5. februar 2015 

 Torsdag den 5. marts 2015 

 Torsdag den 9. april 2015 

 Torsdag den 7. maj 2015 

 Torsdag den 4. juni 2015 

 Torsdag den 20. august 2015 

 Torsdag den 3. september 2015 

 Torsdag den 8. oktober 2015 

 Torsdag den 5. november 2015 

 Torsdag den 3. december 2015 

Mødestart kl. 15.00. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 

udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalgets 

mødekalender for 2015 fastlægges. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24682 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

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

Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område. 

  

Indstilling 

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

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

Taget til efterretning. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 

 
 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 02. oktober 2014 Side 26 af 26 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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