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1. Proces for samling af de nye distrikter på skole- og 

dagtilbudsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Fra august 2015 er der i Frederikshavn Kommune fire nye skole- og 

dagtilbudsdistrikter.  

  

Folkeskoleloven bestemmer, at der kun kan være én skole i et distrikt. Det betyder 

samtidig, at der kun er ét skolenavn. Afdelingerne i distriktet har derfor heller ikke 

selvstændige ”skolenavne”, de er afdelinger i distriktsskolen.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med Budget 2015 besluttet, at 

skoledistrikterne og dagtilbudsdistrikterne om ca. 3 år lægges sammen til 4 

børnedistrikter fra 0-16 år. De navne, som gælder fra skoleåret 2015/16 skal være 

enslydende for begge distrikter, således at de på sigt også kan bruges som navn 

for børnedistriktet. 

  

Navnet er imidlertid kun eet element i den kommunikation, der foregår omkring et 

distrikt. Det handler også om at få skabt et fællesskab og få startet den fælles 

historie i de nye distrikter. Det gælder både for skoledistrikter og for 

dagtilbudsdistrikter, men også på tværs af områderne.  

  

Det foreslås, at der i oktober og november afholdes fire processer med 

fællesmøder for Dagplejens forældrebestyrelse, dagtilbuds- og skolebestyrelserne 

med det formål at få startet samarbejdet og dialogen i de kommende distrikter. 

Emnet på møderne vil være fælles identitet, historie, fællesskab.  

Det foreslås desuden, at der deltager mindst et medlem af Børne- og 

Ungdomsudvalget på hvert af møderne. 

  

De dagtilbudsområder, som bliver fordelt i forskellige distrikter fra 2015, vil blive 

inviteret til møderne i alle de distrikter, som de for eftertiden bliver en del af. 

Der er kun én forældrebestyrelse for Dagplejen. For at lette opgaven for 

bestyrelsen, kan de derfor om nødvendigt tage 2-3 repræsentanter med fra de 

forældreråd, som ligger i det pågældende distrikt 

  

Dialogen skal i sidste ende blandt andet ende med et navn til distrikterne. 

  

På baggrund af input fra de fire møder beslutter Børne- og Ungdomsudvalget på 

møde den 4. december navnene på de kommende distrikter. 

  

Af hensyn til skoleindskrivningen, som foregår i januar og februar, skal 

møderækken afsluttes i november og beslutningen tages i december.  

  

Børne- og kulturdirektøren vil på mødet kort præsentere en processkitse til de fire 

fællesmøder. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18777 

 Forvaltning: bkf 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

forslag til proces for inddragelse af skole- og dagtilbudsbestyrelser samt dagplejens 

forældrebestyrelse. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2014 

Udvalget ønsker at fastholde identiteten på de enkelte institutioner, og derfor 

ønsker udvalget at sende et forslag i høring hos skole- og dagtilbudsbestyrelser 

samt dagplejens forældrebestyrelse, hvor der fastlægges et distriktsnavn, og at de 

enkelte institutioner fastholder deres institutionsnavn – på skoleområdet efterfulgt 

af centerbetegnelse. 
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