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1. Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos TUBA 

 

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 6. november 2014 kl. 15.00 besøger udvalget TUBA, Danmarksgade 16, 1, 

Frederikshavn. 

  

Socialudvalget deltager i rundvisningen. 

 

Efter rundvisning og orientering om TUBA afholder udvalget ordinært møde på 

stedet. 

  

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12956 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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2. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - baggrundsrapport 

 

Sagsfremstilling 

Anette Ravnholt deltager i punktet. 

  

Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune er et værktøj, der imødekommer 

kommunens visioner, strategi og retning for kollektiv trafik, og herudover formulerer og 

prioriterer en række indsatser for samme, som skal imødekomme kommunens ønsker og 

udfordringer. 

  

Projekt ”Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune” er igangsat af Plan- og 

Miljøudvalget og efterfølgende har Kultur- og Fritidsudvalget tilsluttet sig projektet.  

Der er således tale om et tværgående projekt. 

  

Der skabes et struktureret arbejde med trafikplanen ved at arbejdet organiseres i tre spor: 

1. Spor for trafik 

2. Spor for inddragelse og koordinering 

3. Spor for beslutninger 

Figuren viser projektstrukturen: 

 

  Åben sag  

 Sagsnr: 14/932

0 

 Forvaltning: bkf 

 Sbh: chst 

 Besl. 

komp: BUU 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/932

0 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: chst 

 Besl. 

komp: BUU 
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Den 17. december 2014 orienteres Byrådet på et temamøde om baggrundsrapporten, 

som fastsætter de fremtidige planlægnings- og betjeningsprincipper samt valg af 

serviceniveau for den Kollektive Trafik i Frederikshavn Kommune. Der vil blive mulighed 

for at stille spørgsmål og komme med forslag til baggrundsrapporten. Det er vigtigt, at 

hele Byrådet får kendskab til og ejerskab af baggrundsrapporten. Der er sendt invitation 

ud til Byrådet. 

  

I planlægningsprincipperne tænkes kommunens kollektive trafik i tre niveauer: et stam-

net som primært betjener pendlere og uddannelsessøgende, et lokal-net som primært 

betjener kommunes folkeskoler og et flex-net, der er et supplement til stam- og 

lokalnettet. 

  

Strategien er, at kommunen udnytter de midler, der er afsat til kollektiv trafik optimalt, og 

sikrer den bedst mulige planlægning, udførelse og drift af den kollektive trafik, samt en 

bedre styring af samme. 

  

I baggrundsrapporten lægges der op til, at det undersøges, om de nuværende lukkede 

skolebusruter med fordel kan omlægges til åbne ruter. Der er udarbejdet et notat, som 

beskriver fordele og ulemper ved at åbne de lukkede ruter op.  

 

Indstilling 

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

  

1. baggrundsrapporten, som skal danne baggrund for det videre arbejde med den kollektive 

trafikplan, godkendes. 

2. analysen vedr. den kollektive trafikplan udarbejdes ud fra de principper og serviceniveauer, som er 

beskrevet i baggrundsrapporten.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

 

1. Godkendt. 

  

2. Godkendt 

  

Udvalget anser ikke, at det er muligt at indfase eventuelle ændringer før tidligst fra skoleåret 2016/17 

(august). 

  

 

Bilag 

Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14) 

Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14) 

Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14) 

Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14) 
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3. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Bangsbostrand 

Skole og Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Et flertal i Udvalget besluttede på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 4. 

september 2014, at få en afklaring af, om der skal ske en mindre tilpasning af 

distrikterne; Frederikshavn Syd og Frederikshavn Vest inden januar 2015. Der er 

nu lavet følgende analyse af området.  

  

Fra skoleåret 2015/2016 er Frederikshavn Kommune inddelt i 4 distrikter. 

Distrikterne er sammenlagt af et antal skoler. Da distrikterne blev besluttet, blev der 

ikke flyttet distriktsgrænser, men kun sammenlagt distrikter. 

  

Antal børn i distrikterne i og omkring Frederikshavn*:  

Distrikt: Antal bosatte børn 0-16 år: 

Distrikt FRH Syd: 

(Bangsbostrand, Ravnshøj og Gærum skoler) 

  

1386 

 Distrikt FRH Vest:  

(Nordstjerneskolen og Frydenstrandskolen) 

  

3117 

  

*Ændringer af elevantal fremgår af bilaget. 

  

Administrationen foreslår at flytte den eksisterende distriktsgrænse mellem 

Bangsbostrand Skole og Nordstjerneskolen, således at grænsen flyttes fra 

Gærumvej til Koktvedvej/Suderbovej. Det vil give en tilvækst til Bangsbostrand 

skoledistrikt. Se også kortbilaget.  

  

En flytning af distriktsgrænsen vil, når man ser på antallet af børn bosiddende 

inden for distriktsgrænsen, betyde en ekstra klasse på hver årgang på 

Bangsbostrand Skole og tilsvarende færre klasser på Nordstjerneskolen. 

Bangsbostrand Skole vil med det eksisterende børnetal blive 3-sporet. 

Nordstjerneskolen vil sammen med Frydenstrandskolen udløse 4-5 spor. 

  

Fra skoleåret 2015/16 bliver Bangsbostrand Skole en del af Distrikt FRH Syd 

(Bangsbostrand, Gærum og Ravnshøj). På grund af udvalgets beslutning om, 

hvilke klassetrin, der skal tilbydes på de enkelte skoleafdelinger, er Gærum og 

Ravnshøj ikke taget med i beregningerne. Den geografiske afstand vil med al 

sandsynlighed betyde, at de tre skoleafdelinger vil få elever fra samme geografiske 

områder som tidligere. 

  

Efter prognosetallene vil børnetallet i Bangsbostrand falde markant i de kommende 

år. Et knap så markant fald ses i Nordstjerneskolens og Frydenstrandskolens 

distrikter (Distrikt FRH Vest) 

  

Der ses allerede et mønster, hvor mange elever fra det pågældende område, søger 

til Bangsbostrand Skole i stedet for distriktsskolen, Nordstjerneskolen. Der er 161 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18300 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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elever fra Nordstjerneskolens distrikt, som går på Bangsbostrand Skole. Der er 34 

elever (specialklasser og verdensklasser undtaget) fra Bangsbostrand skoles 

distrikt, som går på Nordstjerne skolen. 

Det har bl.a. den konsekvens, at Bangsbostrand Skole har et spor mere, end 

antallet af børn bosiddende i distriktet berettiger til. En stor andel af disse børn er 

hjemmehørende i Nordstjerneskolens distrikt.  

  

Ændringen foreslås gældende for kommende skolebørn, og ikke for børn, som 

allerede har påbegyndt deres skolegang. 

  

Ændringen af skoledistriktsgrænsen får også betydning på dagtilbudsområdet, idet 

distrikterne for skole og dagtilbud er ens fra 1. august 2015. Flytningen får den 

konsekvens, at Børnehuset Hånbæk fremover hører til Distrikt FRH Syd 

(Bangsbostrand, Ravnshøj og Gærum). 

  

Skolebørn fra Kilden hørte tidligere til Hånbækskolens distrikt. Da 

Nordstjerneskolen blev bygget, blev de flyttet til Bangsbostrand. Ved den 

distriktsændring blev grænsen sat således, at nybyggede huse på Lerstien neden 

for Kilden fortsat hørte til Nordstjerneskolens distrikt. Det foreslås, at der foretages 

en teknisk tilretning, sådan at børnene på Lerstien får samme skoledistrikt som de 

øvrige børn fra Kilden. 

  

Forslag om ændring af skoledistrikter skal jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 3 til 

udtalelse hos de berørte skolers skolebestyrelser. Ændringen træder i kraft i det 

nye skoleår, når den nye struktur er trådt i kraft. Der indhentes derfor udtalelse fra 

alle skoler inden for de to berørte skoledistrikter. Det er Bangsbostrand Skole, 

Gærum Skole, Ravnshøj Skole, Nordstjerneskolen samt Frydenstrandskolen. Frist 

for udtalelse er torsdag den 20. november. 

  

Indstilling 

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

forslaget til udtalelse hos de berørte skolers bestyrelser.  

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

Forslaget sendes til udtalelse hos de berørte skolers bestyrelser. 

  

 

Bilag 

Kort, nyt, distriktsgrænse mellem Bangsbostrand og Nordstjerneskolen (dok.nr.172199/14) 

beregninger på flytning af skoledistriktsgrænse mellem Gærumvej og Koktvedvej (dok.nr.167859/14) 
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4. Tidsplan for igangsætning af byggeprojekter - Bæredygtigt 

Børneområde 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 4. september 2014 et punkt om 

prioritering af byggeprojekter under forudsætning af gennemførelsen af Bæredygtigt 

Børneområde. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede prioriteringen og besluttede at 

genoptage sagen (se vedlagte bilag). 

  

På baggrund af byrådets godkendelse af Bæredygtigt Børneområde og med 

udgangspunkt i den budgetramme, der er til rådighed på anlægsprogrammet for 

2015-2018 har Ejendomscenteret udarbejdet et revideret notat for de 

bygningsrelaterede konsekvenser i forhold til at få igangsat bygningsmæssige 

ændringer som er en del af Bæredygtigt Børneområde (revideret notat vedlagt som 

bilag). 

  

I forhold til den tidligere plan vil det være nødvendigt at reducere på udgiftsniveauet 

ved at udelade dele af de bygningsmæssige forudsætninger samt ved at tilrette 

tidsplanen i forhold til de aktuelle finansieringsmuligheder. 

  

Budgetoverblik fra Ejendomscentrets reviderede notat: 

  

Anlægsbudget (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 

Helhedsplan 14,5 14,5 14,5 14,5 

Kvalitetsfond 0,4 0,4 0,4 0,4 

Vedligeholdelse skoler 8,7 8,7 8,7 8,7 

Energirenoveringer 0 2,0 0 0 

Overført fra tidligere år 0 0 0 15,5 

          

          

Anslået udgift (mio kr.) 2015 2016 2017 2018 

Akut vedligeholdelse skole 2,0 2,5 3,0 3,5 

Skoler i Sæby 2,0       

0-6 års institution, Jerup 0,8       

Ny institution i Elling 5,4       

Strandby Skole 2,0       

0-6 års institution, Gærum 1,7       

0-6 års institution, Voerså  1,7       

Flytteomkostninger 1,5       

Sikring af skolevej 3,1       

Mindre låneadgang* 1,4       

Ny institution Sættravej 

Sæby** 

2,0 23,2  5,1  0  

Rest anlægsbevillinger 0 0 15,5 35,5 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11991 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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I notatet foreslås, at der arbejdes mod at flg. bygningsmæssige opgaver 

igangsættes med henblik på færdiggørelse i august 2015: 

Jerup Skole lukkes 

Elling Skole lukkes 

Strandby Skole klargøres til nye elever,  

Gærum Skole, 7-9 årgang flyttes,  

Klargøring og tilpasning af Sæby Skole og Sæbygaardskolen,  

Stensnæsskolen, 7-9 årgang flyttes,  

Indgåelse af ny kortvarig lejeaftale vedr. Aalbæk Børnehave i nuværende placering 

  

  

Flg. opgaver med henblik på ultimo 2015: 

Etablering af 0-6 års institution i Jerup, udføres ultimo 2015 

0-6 års børnehus i Elling etableres, udføres ultimo 2015, med indflytning primo 

2016 

Etablering af 0-6 års institution i Gærum, udføres ultimo 2015 

Etablering af 0-6 års institution på Stensnæsskolen, udføres ultimo 2015 

Proces omkring etablering af ny institution i Sæby igangsættes, således at 

anlægsprojekt kan igangsættes 2016 

  

Øvrige projekter vil skulle planlægges til start senere. 

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at der hurtigst muligt påbegyndes planlægning af projekter, 
som skal være klar til august 2015 

2. principielt beslutter om produktionskøkken skal udgå i oplandsbyernes nye 
0-6 års institutioner, som i stedet henvises til at få mad udefra 

3. drøfter og beslutter om en ny større 0-6 års institution i Elling skal etableres 
med eller uden produktionskøkken 

4. drøfter og beslutter om produktionskøkken fortsat skal indgå i ny 0-6 års 
institution på Sættravej i Sæby 

5. godkender at administrationen påbegynder den konkrete planlægning af de 
nævnte bygningsmæssige ændringer for resterende del af 2015 

6.  indstiller sagen til Økonomiudvalget til beslutning om finansiering og 
frigivelse af budgetmidler  

7. beslutter at sagen genoptages for prioriteringer af de bygningsmæssige 
ændringer, som ikke bliver påbegyndt i 2015 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

 

1. Godkendt. 

  

2 – 7. Drøftelsen genoptages på næste møde, således at også de øvrige 

bygningsændringer i overslagsårene indgår, herunder Ålbæk børnehave/skole og 

den ny institution på Abildvej. 

  

  

 

Bilag 

Prioritering af byggeprojekter - Bæredygtigt Børneområde (dok.nr.151262/14) 

Revideret notat, Bæredygtige børneområder - Revideret notat, beregninger på bygningsændringer på 

skole- og dagtilbudsområdet, EJDC.pdf (dok.nr.189602/14) 
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5. Rullende skolestart 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 8. oktober 2014 en ny skolestruktur i 

Frederikshavn Kommune. 

En del af beslutningen er, at der skal indføres rullende skolestart i hele kommunen.  

  

Jf. Folkeskolelovens § 34, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der indføres 

rullende skolestart. 

Med rullende skolestart betyder det, at der sker optagelse flere gange i løbet af året 

baseret på barnets alder og at undervisningen foregår i aldersintegrerede klasser. 

At en klasse er aldersintegreret betyder, at undervisningen i børnehaveklassen til 

og med 3. klasse bliver organiseret i aldersintegrerede klasser dvs. klasser der 

omfatter elever med forskellig skolealder. 

Formålet med at have aldersintegrerede klasser er blandt andet, at undervisningen 

i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale 

forudsætninger, samt at de yngste elever kan opnå de indlæringsmæssige fordele, 

der er knyttet til disse klasser, herunder samværet med de ældste elever. 

  

Den rullende skolestart er som beskrevet kendetegnet ved, at der kan ske 

optagelse flere gange i løbet af skoleåret.  

Efter dialog med repræsentanter fra børnehaver, SFO og skoler, anbefaler 

administrationen, at der sker optagelse fire gange årligt. 

  

Anbefalingen til placeringen af de fire optag er: 

1. For børn der er født i årets 1. kvartal: Optages den 1. februar 

2. For børn der er født i årets 2. kvartal: Optages den 1. maj 

3. For børn der er født i årets 3. kvartal: Optages den 1. august 

4. For børn der er født i årets 4. kvartal: Optages den 1. november 

Den rullende skolestart vil betyde, at skoleudsættelser begrænses. Eleverne starter 

det kvartal de fylder seks år, og undervisningen vil blive tilrettelagt således at den 

understøtter elevernes faglige, sociale og personlige læring. Der vil i særlige 

tilfælde kunne bevilliges skoleudsættelser, hvilket vil bero på en individuel 

vurdering af det enkelte barn. Denne udsættelse kan fremadrettet gives i et 

tremåneders perspektiv i modsætningen til det nuværende et års udsættelse. 

   

Administrationen anbefaler, at de enkelte distrikter beslutter organiseringen af de 

aldersintegrerede klasser. 

Dette vil give den enkelte skole samt den enkelte afdeling bedre mulighed for at 

tilpasse deres nuværende strukturer (herunder de bygningsmæssige 

forudsætninger) med de aldersintegrerede klasser. 

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18034 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget i forbindelse 

med udførelse af rullende skolestart i Frederikshavn Kommune beslutter, at  

1. der skal ske optagelse i skole fire gange i løbet af året 

2. børnene optages jævnfør nedenstående: 

·         Børn der er født i årets 1. kvartal: Optages den 1. februar 

·         Børn der er født i årets 2. kvartal: Optages den 1. maj 

·         Børn der er født i årets 3. kvartal: Optages den 1. august 

·         Børn der er født i årets 4. kvartal: Optages den 1. november 

  

3. børnene optages første gang, jf. den rullende skolestart, den 1. august 

2015 

4. organiseringen af de aldersintegrerede klasser besluttes i de enkelte 

distrikter 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

 

1. Godkendt. 

  

2. Godkendt. 

  

3. Godkendt. 

  

4. Godkendt. 

  

 

Bilag 

Procesplan - Rullende skolestart (dok.nr.176467/14) 
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6. 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 Spansk, 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. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 2.oktober valgfag fra 8 

skoler. 

  

Frydenstrandskolen fremsender nu sine valgfag uden for valgfagsrækken til 

godkendelse. 

  

Valgfagene fordeler sig i disse kategorier: 

  

Idræt/sundhed/friluftsliv 5 valgfag 

Ung/økonomi/ledelse 1 valgfag 

IT 2 valgfag 

Psykologi 1 valgfag 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11687 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

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

indsendte valgfag uden for valgfagsrækken. 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Valgfag uden for valgfagsrækken, Frydenstrand  (dok.nr.185936/14) 
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7. Investering i forebyggelse og nedbringelse af antallet af 

anbringelser 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014 at igangsætte 

en proces, der skulle kvalificere beslutningen om, hvilke elementer der i 2015 og 

overslagsårene skal indgå i investeringen i forebyggelse. Formålet med processen 

er at nedbringe antallet af anbringelser med 46 helårspladser frem til 2018.  

 

Hovedelementerne i denne kvalificeringsproces har bestået i: 

 En temadag den 9. september med deltagelse af udvalgte medarbejdere 

og ledere på tværs af Center for Unge og Center for Familie. Centralt for 

temadagen var, at der både var en lokal og national belysning af 

anbringelsesområdet, hvor hovedafsættet for temadagen var, hvilke lokale 

udfordringer Frederikshavn Kommune står over for. Den lokale og 

nationale viden samt deltagernes praksisviden var med til at kvalificere 

gruppedrøftelserne om, hvilke elementer der kunne investeres i for at 

nedbringe anbringelsesantallet. Gruppedrøftelserne resulterede i 

anbefalinger til, hvilke forebyggende tiltag, der kan investeres i for at 

nedbringe anbringelsesantallet.  

 Et dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober, hvor den 

lokale og nationale viden samt anbefalingerne fra temadagen blev 

præsenteret. Præsentationen var med til at kvalificere de efterfølgende 

gruppedrøftelser mellem politikerne, medarbejderne og lederne om, hvilke 

elementer, der kan investeres i, for at nedbringe anbringelsesantallet.  

 Den beskrevne kvalificeringsproces danner baggrund for den tids- og 

investeringsplan, som Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for i billaget. 

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter tids-og investeringsplanen for 2015 og overslagsårene  

2. godkender tids- og investeringsplanen for 2015 og overslagsårene 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

1. Drøftet. 

  

2. Godkendt. 

  

Bilag 

TIDS-OG INVESTERINGSPLANEN.pdf (dok.nr.189322/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20228 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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8. Forslag til ny tildelingsmodel i fritidstilbud 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 12. juni 2014 en ny profil til kommunens 

fritidstilbud. Den nye profil henvender sig til alle børn og unge fra 4. klasse til 18 år. 

Den har et særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner, og inviterer dermed til 

et skærpet fokus på forebyggelse og socialpædagogiske indsatser ved siden af det 

fritidspædagogiske aspekt. 

  

Fritidstilbudsområdet skal i relation til budget 2015 endvidere gennemgå en ændret 

struktur, der inddeler området i 3 centre i Skagen, Frederikshavn og Sæby, 

suppleret med et selvejende fritidstilbud i Østervrå. 

  

Med indførelsen af den nye profil skal modellen for ressourcetildeling i 

fritidstilbuddene ændres, således at tildelingsmodellen i højere grad understøtter 

fritidstilbuddenes forebyggende og socialpædagogiske arbejde med den nye profil. 

  

Der foreslås en ny tildelingsmodel, der bygger på skolernes socioøkonomiske 

opgørelse fra 2012 samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 

4.kl. til og med 9. kl. 

Pladsantal og åbningstid indgår ikke mere som budgetbaggrund. 

  

Den nye tildelingsmodel vægter den socioøkonomiske beregning 60 % og 

befolkningstallet i det pågældende område 40 %. Skolernes udlagte 

specialundervisningsmidler er fordelt efter samme procentvise fordeling. 

  

Der er udarbejdet et budgetoverblik med udgangspunkt i fritidstilbuddenes 

budgetramme for 2015. Som det fremgår af nedenstående skema forskydes 

fritidstilbuddenes budgetter mellem minus 5 % til en forøgelse på 2 %. 

I Østervrå ses en forholdsvis større stigning grundet det nye fritidstilbuds hidtidige 

få pladser, der forventes at stige fremadrettet.   

  

I kroner ændres tildelingen således: 

Base Nuværende tildelingsmodel/år Forslag til ny 

model/år 

Skagen 1.553.981 kr. 1.542.584 kr.  

Frederikshavn 6.320.318 kr. 6.010.869 kr. 

Sæby 2.740.343 kr. 2.790.307 kr. 

Østervrå  323.614 kr. 594.495 kr. 

  

Tildelingsmodellen regulerer alene fritidstilbuddenes budget til løn, uddannelse og 

aktiviteter vedr. børn og unge, hvilket er uændret i forhold til nuværende 

tildelingsmodel. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer at ændringen kan indarbejdes i budget 

2015 og dermed få virkning fra 1. januar 2015. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19361 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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 I relation til fritidstilbuddenes nye profil bliver der i øjeblikket udviklet et 

evalueringsdesign, der skal vurdere og fastlægge værdien af Fremtidens 

Fritidstilbud. Denne evaluering vil fremadrettet kunne indgå i en vurdering af 

tildelingsmodellens effekt jf. arbejdet med den nye profil.  

  

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at  

1. princippet om en 60-40 procentvis fordeling mellem socioøkonomiske 
principper og befolkningstal godkendes 

2. den ændrede tildelingsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2015 

3. den ændrede tildelingsmodel evalueres i forbindelse med en overordnet 
evaluering af den nye profil i Fremtidens Fritidstilbud 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

 

1. Godkendt. 

  

2. Godkendt. 

  

3. Godkendt. 
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9. Status på sammensætningen i skolebestyrelserne 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af skolereformen blev det muligt at ændre på sammensætningen 

af skolebestyrelserne. Der blev åbnet mulighed for, at de enkelte 

kommunalbestyrelser kunne beslutte at op til to repræsentanter i skolebestyrelsen 

kunne udpeges fra det lokale erhvervs- og foreningsliv.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 18. marts 2014, at 

skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune skulle have flg. sammensætning: 

             

7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt de personer der har 

forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen 

2 medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt skolens 

medarbejdere 

2 elev repræsentanter, valgt af og blandt eleverne på skolen 

1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv 

1 repræsentant fra de lokale foreninger 

  

På samme møde besluttede udvalget at der i efteråret 2014 skulle gives en status 

på bestyrelsernes sammensætning. 

  

Det har vist sig, at det flere steder er en stor udfordring at få eksterne 

repræsentanter med i skolebestyrelserne.  

  

På nuværende tidspunkt  

5 skolebestyrelser Eksterne repræsentanter fra både det lokale erhvervsliv og 

det lokale foreningsliv. 

3 skolebestyrelser Har kun eksterne repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. 

1 skolebestyrelse Har kun ekstern repræsentant fra det lokale foreningsliv. 

6 skolebestyrelser Har ingen ekstern repræsentation 

  

              

De skolebestyrelser der endnu ikke er fuldt repræsenterede af eksterne 

skolebestyrelsesmedlemmer arbejder stadigvæk på det. 

  

Nogle skoler har taget kontakt til henholdsvis Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 

(FUF) og Erhvervsrådet med henblik på at finde interesserede repræsentanter.  

  

Som ovenstående viser kan der være et behov for, at der laves et fremadrettet 

arbejde for at få erhvervs- og foreningslivet ind i skolens bestyrelser, samt at få 

udarbejdet en strategi for deres deltagelse i skolebestyrelserne.  

  

  

  

  

 
 Åben sag 
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Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at   

1. Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning 

2. Børne- og Ungdomsudvalget beder Center for skole, om at lave en strategi 
for erhvervs- og foreningslivets deltagelse i skolebestyrelserne 

  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 

1. Tages til efterretning. 

  

2. Udvalget anmoder Center for skole om at lave et udkast til strategi for erhvervs- 

og foreningslivets deltagelse i skolebestyrelserne. 
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10. November 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 6. november 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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