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1. Byrådsmedlem Anders Broholm ønsker drøftelse af 

udmøntning af budgetbemærkning omkring 

ungdomsuddannelse 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Anders Broholm har anmodet om at få et punkt på Børne- og 

Ungdomsudvalgets dagsorden, hvor udvalget drøfter udmøntningen af 

budgetbemærkning vedrørende flere direkte i ungdomsuddannelse og det dertil 

indregnede rationale. 

  

Budgetbemærkning: ”Hurtigere i gang med ungdomsuddannelse 

Forligsparterne er enige om at søge at øge antallet af unge, der efter 9. klasse går 

direkte i gang med en ungdomsuddannelse. For elever, der ikke er 

uddannelsesparate, spiller 10. klasse centeret en central rolle, blandt andet set i 

lyset af den igangværende inklusionsproces.” 

  

Besparelse indregnet i vedtaget budget 2013 og overslagsårene: 

Flere unge direkte fra 9. klasse til en ungdomsuddannelse 2013 400.000 kr., 2014 

750.000 kr., 2015 750.000 kr., 2016 750.000 kr.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Drøftet. 

Administrationen samler aktuelle aktører på området med henblik på at udarbejde 

oplæg til udmøntning. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8645 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Sæby I og Sæby II i nye fysiske rammer 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 11. august 2011, at de to 

dagtilbudsområder i Sæby kunne gå i gang med den videre planlægning af nye 

bygningsmæssige rammer. I Sæby I blev peget på behov for nye fysiske rammer til 

pladserne på St. Toftelund og Børnehaven Stationsvej. Sæby II tilkendegav at ville 

flytte pladserne fra Børnehaven Violvej til nye bygninger og gerne med flere 

vuggestuepladser. 

  

Forældrebestyrelserne i Sæby I og II har på et fælles forældrebestyrelsesmøde den 

31. maj 2012 besluttet at anbefale, at pladserne på St. Toftelund, i Børnehaven 

Stationsvej og i Børnehaven Violvej placeres samlet i én ny større 

institutionsbygning på ca. 1.300 - 1.350 m
2
 i Sæby, med plads til ca. 100 

børnehavebørn og 32 vuggestuebørn. 

  

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget godkender ovenstående, vil Center for Dag- og 

Fritidstilbud hurtigst muligt derefter afklare muligheder for placering af den nye 

institution.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at 

 Børne- og Ungdomsudvalget godkender den fælles løsning 

 Center for Dag- og Fritidstilbud, ved en godkendelse, arbejder videre med 

at finde en placering af den nye institution 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. august 2012 
Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. januar 2013 

Anlægsprojekter efter ”Helhedsplanen” er jf. budget 2013 blevet udskudt og en ny 

institution i Sæby til husning af St. Toftelund, Børnehaven Violvej og Børnehaven 

Stationsvej kan bygges i 2014. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud vurderer, at det har stor betydning for den videre 

proces, at få placeringen af den nye institution besluttet. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har arbejdet med placeringsmuligheder og 

anbefaler, at en ny daginstitution i Sæby bliver placeret i nærheden af eller på 

Sæby Rådhus eller på St. Toftelund. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/5732 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 
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1.     beslutter placering af en ny institution i Sæby 

2.     godkender, at byggeprocessen i dagtilbudsområdet påbegyndes, så 

opgaven kan sendes i udbud med henblik på start byggeri primo 2014 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

1.     Et flertal i udvalget ønsker institutionen placeret på St. Toftelund 

2.     Godkendt 

  

Pia Karlsen og Anders Broholm tager forbehold. Ønsker sagen yderligere belyst. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 
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3. Aalbæk Børnehave søger om ændring fra selvejende til 

kommunal børnehave 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Albæk Børnehave henvender sig pr. mail den 14. og 16. december 

2012 med ønsket om at overgå fra selvejende til kommunal daginstitution. 

Beslutningen herom er truffet af en enig bestyrelse (se bilag). 

  

Begrundelsen for ønsket er, at Aalbæk Borgerforing ikke længere kan stille 

godkendte bygninger til rådighed for Aalbæk Børnehave på grund af omfattende 

angreb af skimmelsvamp, og at borgerforeningen har meddelt børnehaven, at den 

ikke kan løfte opgaven omkring renovering og midlertidig genhusning. 

  

Aalbæk Børnehave stiller som betingelse, at Frederikshavn Kommune vil fortsætte 

med at drive børnehave i Aalbæk, og at overdragelsen kan ske efter de almindelige 

bestemmelser om virksomhedsoverdragelse. 

  

I henvendelsen ønsker Aalbæk Børnehaves bestyrelse desuden, at Frederikshavn 

Kommune overtager lejemålet for midlertidig genhusning, og håber på sigt at få 

bygget en ny daginstitution i Aalbæk til husning af Aalbæk Børnehave. 

  

Aalbæk Børnehave har som selvejende institution driftsoverenskomst med 

Frederikshavn Kommune, og blev oprindeligt oprettet som den selvejende 

institution Aalbæk Borgerforenings Børnehave med driftsaftale med Skagen 

Kommune. Børnehaven blev bygget i 1972 og senest udbygget i 2002. Bygningen 

ejes af Aalbæk Borgerforening som udlejer bygningerne til Aalbæk Børnehave.  

  

Det er i dag en bestyrelse med 4 forældre-, 2 medarbejder- samt 1 

borgerforeningsrepræsentanter, som driver institutionen jf. gældende 

driftsoverenskomst og vedtægter for Aalbæk Børnehave. Den seneste 

driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aalbæk Børnehave og 

Frederikshavn Kommune blev indgået i oktober 2007 og løber principielt, til en af 

parterne ønsker, at den opsiges. 

  

Overgangen fra selvejende til kommunal børnehave giver i sig selv ingen 

økonomiske eller servicemæssige ændringer, da kommunale og selvejende 

daginstitutioner har de samme budget- og målsætningsmæssige forudsætninger. 

En omlægning fra selvejende til kommunal børnehave betyder, at Aalbæk 

Børnehave efter eget ønske indlemmes i dagtilbudsområde Fyrtårnet Skagen.  

  

Med hensyn til bygninger er situationen speciel, idet Frederikshavn Kommune står 

til at overtage et lejemål, som pt. ikke kan bruges til daginstitution, og hvor der er 

arrangeret midlertidig genhusning i andre lejede lokaler. Det har indtil nu været 

borgerforeningen, der som udlejer har stået for det midlertidige lejemål.  

   

Center for Dag- og Fritidstilbud anbefaler, at overdragelsen fra selvejende til 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/12445 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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kommunal på grund af de særlige bygningsmæssige omstændigheder sker pr. 1. 

februar 2013, selvom det gensidige opsigelsesvarsel i driftsoverenskomsten 

normalt er 9 måneder. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Dag- og Fritidstilbud indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender, at 

1.     Aalbæk Børnehave overgår til kommunal drift pr. 1. februar 2013 

2.     Frederikshavn Kommune fortsætter børnehavetilbud i Aalbæk 

3.     Aalbæk Børnehave tilknyttes dagtilbudsområdet Fyrtårnet Skagen 

4.     Center for Dag- og Fritidstilbud bemyndiges til at arbejde videre med de 

bygningsmæssige problematikker 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Pind 1 – 4 godkendt 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Ålbæk Børnehave - varsling ønske om at overgå til kommunal instituion (dok.nr.149776/12) 

Ansøgning fra Ålbæk Børnehave om at overgå fra selvejende til kommunal institution (dok.nr.149775/12) 
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4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt fra 

anbringelse til forebyggelse 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetforlig for 2012 blev det aftalt at afsætte et rådighedsbeløb 

på 3 mio. kr. årligt til projekt forebyggelse på familieområdet. Projektet løber over 

en 3-årig periode. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i budgetåret 2013 er afsat 3 mio. kr. 

  

Projektet skal sammen med øvrige initiativer på området være med til at muliggøre 

omlægning af anbringelsesudgifter ved at investere i forebyggelse og deraf skabe 

en nedgang i anbringelsesudgifterne. 

  

Projektet har fokus på helhedsorienterende og koordinerende indsatser omkring 

barnet/den unge og skal ses i sammenhæng med fortsat fokus på tværgående 

løsninger for børn og familier i organisationen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte 

rådighedsbeløb i 2013 på 3 mio. kr. til projekt til forebyggelse på familieområdet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Anbefales 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/3379 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Projektøkonomi for etablering af Ungeenhed i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med en selvstændig Ungeenhed i Frederikshavn Kommune er at styrke 

en samlet og koordineret indsat for unge, fra det tidspunkt de unge afslutter 

folkeskolen til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i 

uddannelsessystemet eller i beskæftigelse. De unge skal opleve, at de får een 

indgang via ungeenheden til kommunens ungeindsatser. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. august 2012, at der etableres en 

Ungeenhed i Frederikshavn Kommune. Som følge heraf er der etableret en 

projektorganisation, som i perioden fra december 2012 til maj 2013 skal afklare 

rammerne for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune. 

  

Til finansiering af projektorganisationens økonomi ansøges der om en 

anlægsbevilling i 2013 på 650.000 kr., finansieret af overskydende anlægsmidler 

fra regnskab 2012 på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at 

1. godkende en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2013 til finansiering af 

projektøkonomi til etablering af Ungeenhed i Frederikshavn Kommune 

2. anlægsbevillingen finansieres via overskydende anlægsmidler 2012, 

Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 
1.     Anbefales med de faldne bemærkninger 

2.     Anbefales 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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6. Fastlæggelse af serviceniveau - servicelovens regler om 

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

 

Sagsfremstilling 

Med afsæt i budgetbemærkningen i budget 2012 om ”De specialiserede social- og 

familieområder”, hvoraf det fremgår, at: ”De ansvarlige udvalg pålægges at 

frembringe og vedtage et visitations- og anbringelsesgrundlag, der medfører, at 

serviceniveauet på de specialiserede områder bringes i fuld overensstemmelse 

med de afsatte ressourcer på området”, har Center for Familie udarbejdet udkast til 

serviceniveau i forhold til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og supplerende tabt 

arbejdsfortjeneste. 

  

Herudover har en benchmark-analyse på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i 

kommunerne Varde, Aabenraa, Horsens, Rebild og Frederikshavn peget på, at 

Frederikshavn Kommune har det højeste udgiftsniveau på disse områder, og dette 

er selvfølgelig indgået i arbejdet. 

Udkastet skal ses som et af de skridt, der skal tages i arbejdet med 

budgetoverholdelse og de tidligere besluttede besparelser på det samlede område 

med forebyggende foranstaltninger og anbringelser, som er indeholdt i tidligere 

budgetår og i budget 2013. 

Der er tale om et serviceniveau, som tager afsæt i inspiration fra andre kommuner, 

afgørelser der kan bredes ud i praksis og Center for Families vurdering af, hvordan 

et serviceniveau kan se ud i lyset af den samlede budgetramme på området. 

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer en praksisopstramning af målgruppen for 

medudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, med afsæt i ankepraksis og opstramning af 

serviceniveauet på områderne: 

         børn med børneeksem, drift af bil, medicin i forhold til kopipræparater, 

kurser, specialkonsulentstøtte, tilskud til tøj og sko, tabt arbejdsfortjeneste 

og barnepige/hjælperområdet  

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer også elementer, der forventes at bidrage 

positivt til oplevelsen af serviceniveauet samtidig med, at der forventes 

besparelser: 

        der er tale om opprioritering af specialkonsulentydelser som en tidligere og 

hurtigere indsats, der forventes at give en besparelse på sigt. Herudover 

etableres egen kursusvirksomhed, som forankres lokalt, så brugerne ikke 

skal rejse for langt. Samtidig forventes en besparelse på grund af mindre 

transport, besparelse på tabt arbejdsfortjeneste og en forventeligt billigere 

kursuspris 

Oplægget forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på udvalgets 

formidling af materialet til høring i Handicaprådet og efterfølgende godkendelse i 

Børne-og Ungdomsudvalget primo 2013.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/10522 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Ungdomsudvalget drøfter forslaget til serviceniveau og sender forslaget i høring i 

Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse af forslag til serviceniveau, 

primo 2013. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. november 2012 

Drøftet 

Forslag sendes i høring 

Sagen genoptages 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012 

Handicaprådet kan ikke se den fulde økonomiske gevinst ved at gennemføre 

ændringerne i serviceniveau, men ser det positive i,  at få beskrevet servicen i et 

ydelseskatalog. Ser dog med bekymring på, hvad konsekvensen herved bliver. 

  

Handicaprådet ser det uhensigtsmæssige i, at man skal være medlem af en A-

kasse, for at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste. 

  

Handicaprådet har ingen chance for at vurdere, hvad konsekvenserne vil blive, 

men vi kan fra Handicaprådets side frygte for det serviceniveau de handicappede 

borgere vil få. (Hvilket serviceni-veau har vi i dag ?) 

  

Handicaprådet ønsker at  have indblik også i de sager, der bliver afgjort 

administrativt, og ikke kun i ankesager. 

  

Fraværende: Bruno Müller.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. januar 2013 

På baggrund af høringssvaret fra Handicaprådet skal det præciseres, at det ikke er 

en generel betingelse for at oppebære erstatning for dokumenteret tabt 

arbejdsfortjeneste, at man er medlem af en A-kasse. Mail til Handicaprådet af 21. 

december 2012 vedhæftes til orientering. Forudsætningen knytter sig til særlig 

supplerende ydelse efter sevicelovens § 43. Forudsætningen er fastlagt i 

bekendtgørelse nr. 649 af 25. juni 2012 om tilskud til pasning af børn med handicap 

eller langvarig sygdom. 

  

Der er ikke foretaget en konsekvensberegning på det samlede økonomiske 

rationale ved gennemførelse af forslaget om serviceniveau. Der er aktuelt ca. 500 

sager på området. Et umiddelbart skøn på den økonomiske effekt vil være en 

mindre udgift, der vil være med til at sikre mulighederne for budgetoverholdelse på 

området på ca. 1 mio. kr. ved fuld implementering. Det foreslås, at implementering 

sker ved den løbende gennemgang, der lovpligtigt sker i eksisterende sager og ved 

behandling af nye sager.  

  

Konkret foreslås det, at der gives et varsel på 3 måneder til ændring af aflønning 
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for aflastningspersoner efter servicelovens § 41 (se materialet side 7). Det vurderes 

som et rimeligt varsel. 

  

Herudover foreslås det, at serviceniveauet fremadrettet tilpasses administrativt i 

overensstemmelse med ankepraksis og at Børne- og Ungdomsudvalget indtil 

videre orienteres om ændringer på baggrund af ankepraksis 1 gang årligt. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1. drøfter Handicaprådets høringssvar 

2. godkender det fremlagte forslag til serviceniveau 

3.       godkender, at implementering af serviceniveauet sker ved den løbende 

gennemgang, der lovpligtigt sker i eksisterende sager og ved behandling af 

nye sager 

4.       godkender, at der gives et generelt varsel på 3 måneder til ændring af 

aflønning for aflastningspersoner efter servicelovens § 41 og 

5. godkender, at serviceniveauet fremadrettet tilpasses administrativt i 

overensstemmelse med ankepraksis og at Børne- og Ungdomsudvalget 

indtil videre orienteres om ændringer på baggrund af ankepraksis 1 gang 

årligt 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 
1.     Drøftet 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

4.     Godkendt 

5.     Godkendt 

  

Det godkendte serviceniveau gælder også når de omfattede ydelser bevilges efter 

Servicelovens §32. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Udkast Serviceniveau 2012 Familierådgivningen Handicap §§ 41-43 (dok.nr.135213/12) 

Svar på stillede spørgsmål i forbindelse med høring af udkast til serviceniveau - merudgifter, tabt 

arbejdsfortjeneste og særligt suppelrende arbejdsfortjeneste (dok.nr.455/13) 
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7. KKRs uddannelsespolitiske pejlemærker 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fra KKR modtaget forslag til fælleskommunale 

uddannelsespolitiske pejlemærker til drøftelse. 

  

Baggrunden af for de fælleskommunale uddannelsespolitiske pejlemærker er et 

ønske om at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse på 

uddannelsesområdet. Dette skal ses i lyset af, at kommunerne er en stor og vigtig 

aftager fra velfærdsuddannelserne (social- og sundhedsuddannelserne, lærer-, 

pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen). 

Med de udfordringer kommunerne står over for er det vigtigt at have en strategisk 

stemme i forhold til uddannelsesudbyderne i regionen. De uddannelsespolitiske 

pejlemærker skal blandt andet bidrage til, at kommunerne i større udstrækning 

udtrykker forventninger til uddannelsernes indhold og form, ud fra de behov 

kommunerne har.  

  

Forventningen er, at fælles pejlemærker giver mere dynamik kommunerne og 

uddannelsesudbyderne imellem. Dette er nødvendigt for at sikre, at kommunerne 

har de rette kompetencer til opgaveløsningen i takt med, at vilkår og rammer 

ændres. Pejlemærkerne skal også bidrage til at sikre en god og konstruktiv dialog 

om dimensioneringen på velfærdsuddannelserne. 

 

Indstilling 

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børn og Ungdomsudvalget sender sagen 

videre til Økonomiudvalget med en anbefaling af KKRs fælleskommunale 

uddannelsespolitiske pejlemærker. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Sagen formidles videre med anbefaling. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Udkast til fælleskommunale uddannelsespoltiske pejlemærker til drøftelse - Udkast til fælleskommunale 

uddannelsespolitiske pejlemærker.docx (dok.nr.129072/12) 

Følgebrev fremsendelse af fælleskommunale uddannelsespoltiske pejlemærker til drøftelse - Brev til 

kommunerne vedr. uddannelsespolitiske pejlemærker.doc (dok.nr.129070/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/10230 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: rial 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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8. Forsøg med ny gruppeprøver til folkeskolens afgangsprøve 

 

Sagsfremstilling 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen giver i skoleåret 2012/2013 folkeskolerne mulighed 

for at anvende nye prøveformer i en række fag. Initiativet er en del af et 

udviklingsforløb for prøver og eksamen, der løber frem til 2014.  

  

Der er blevet orienteret om muligheden på hjemmesiden for Ministeriet for Børn og 

Undervisning den 21. december 2012 og fristen for indsendelse af ansøgning om 

deltagelse i de omtalte forsøg er torsdag den 7. februar 2013. 

  

Skoler, der vil være med i forsøget med de nye prøveformer, kan i 

kristendomskundskab, historie og samfundsfag på 9. klassetrin benytte to 

forskellige modeller for projektorienterede prøver, som også omfatter mulighed for 

brug af gruppeprøveformen.  

  

I engelsk, fransk og tysk vil der være forsøg med gruppeprøver med afsæt i de 

nuværende prøveformer, samt mulighed for øget brug af it og inddragelse af den 

praktiske/musiske dimension.  

 

Skolerne får også mulighed for at benytte gruppeprøveformen i fysik/kemi. 

Muligheden gælder både 9. og 10. klassetrin.  

  

Der vil fortsat blive givet individuelle karakterer, selvom der åbnes op for flere 

gruppeprøver.  

  

Deltagende skoler vil efterfølgende blive inddraget i evaluering, der vil indgå i 

beslutningsgrundlaget for den fortsatte udvikling af folkeskolens afsluttende prøver. 

Evalueringen forventes foretaget ultimo juni. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har modtaget ansøgning om 

forsøg med gruppeprøver fra Hørby-Dybvad Skole og Bangsbostrand Skole.  

  

Skolerne ønsker på forsøgsbasis at afholde gruppeprøver i følgende fag i 

prøveterminen maj-juni 2013: 

  

 Engelsk 

 Tysk 

 Samfundsfag 

 Historie 

 Kristendom 

 Fysik/Kemi 

Skolen gør desuden opmærksom på muligheden for senere at framelde sig 

forsøget, hvis det vurderes at forholdene alligevel ikke taler for prøveformen. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/118 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler ansøgninger fra Hørby-Dybvad Skole og 

Bangsbostrand Skole til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om deltagelse i forsøg med 

gruppeprøver. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Anbefales. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget delegerer beslutningskompetencen til 

Undervisningschefen til at godkende yderligere forsøgsansøgninger til 

fremsendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Ansøgning fra Hørby-Dybvad Skole vedr FSA gruppeprøver 2013 (dok.nr.1501/13) 

Bangsbostrand, ansøgning om forsøg med gruppeprøver (dok.nr.1792/13) 

Frydenstrandskolen, ansøgning om forsøg til afgangsprøven (dok.nr.2375/13) 
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9. Orientering om kommunale institutioners deltagelse i Ny 

Nordisk Skole 

 

Sagsfremstilling 

Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsprojekt lanceret af børne- og 

undervisningsminister Christine Antorini. 

Projektet fokuserer på en målrettet pædagogisk praksis, som baggrund for et fagligt 

løft af dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.  

Nogle af de udfordringer, som projektet skal arbejde på at imødegå, er problemer 

omkring den negative sociale arv, og for højt frafald på ungdomsuddannelserne. 

  

Målene med Ny Nordisk Skole er at:  

1) Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan 

2) Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 

3) Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og 

praksis 

  

Institutioner som er med i Ny Nordisk Skole skal arbejde ud fra en række mål, 

dogmer og et manifest.  

  

Frist for ansøgning om deltagelse i Ny Nordisk Skole var 20. november 2012. 

  

Fra Frederikshavn Kommune er der 2 netværk, som har ansøgt om at komme med 

i projekt Ny Nordisk Skole. Det drejer sig om: 

  

a) Netværk mellem Sæbygaardskolen, Daginstitutionerne Sæby og opland 

samt Frederikshavn Handelsskole 

  

Dette netværk vil i deres udviklingsarbejde fokusere på udfordringer i forbindelse 

med overgange. Det gælder både overgangen mellem daginstitution og skole samt 

overgangen fra skole til ungdomsuddannelserne.  

Målet er at skabe et samarbejde på langs af børnelivet. Der skal sikres mening i 

overgangene, så forældre og personale bedst muligt hjælper børnene til at lykkes. 

Overgangene skal forbedres gennem øget samarbejde og information, blandt andet 

skal der udarbejdes systematisk evaluering af overgangen ved forældre og ansatte 

Det er forventningen, at indsatsen vil styrke deltagernes samarbejde på langs af 

børnelivet. 

  

b) Netværk mellem 10. Klassecenter Frederikshavn, Frederikshavn 

Kommunes Ungdomsskole, Frederikshavn Handelsskole og VUC 

Frederikshavn. UU Frederikshavn er såkaldt samarbejdspartner 

  

Netværket vil arbejde med at forbedre mulighederne for elever med læse- og 

skrivevanskeligheder i mødet med og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. 

  

Der skal arbejdes med elevernes uddannelsesparathed, især med et øget fokus på, 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/9538 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: mfot 

 Besl. komp: BUU 
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og samarbejde omkring, unge med læse- og skrivevanskeligheder. 

Konkret vil flere af VUCs undervisere i en periode få deres gang på 10. 

Klassecenteret og sammen med lærerne på stedet møde de unge og deres 

udfordringer. Der er samtidig en ambition om at udvikle kompetencerne hos både 

elever og lærerne i forhold til brugen af understøttende IT-hjælpemidler. 

  

Oprindeligt var det planen, at 200 institutioner skulle være en del af Ny Nordisk 

Skole fra første periode i 2013-2014. Der er dog efterfølgende givet tilsagn til i alt 

352 institutioner om at blive en del af projektet, og det er således stort set alle 

ansøgere, som har modtaget et tilsagn om deltagelse. Det gælder også for de 2 

netværk fra Frederikshavn Kommune. 

  

Der bliver ikke tale om tildeling af økonomiske midler i forbindelse med optagelse i 

projektet. Institutionerne får udelukkende vejledning og rådgivning undervejs i 

processen, i form af forskellige redskaber og kompetenceudviklingsmuligheder og 

via muligheden for udveksling af erfaringer med andre ”Ny Nordisk Skole” 

institutioner. 

Som deltagende institution forpligter man sig til at udarbejde mindst 1 årligt NNS-

forandringsprojekt i netværket og til at inddrage forældre samt elever i 

forandringsprocessen.  

Næste frist for ansøgning om at blive en del af Ny Nordisk Skole er den 3. juni 

2013. Administrationen for Børn og Kultur vil i løbet af foråret indgå i en dialog med 

ledere fra skole- og dagtilbudsområdet for at afsøge interessen for at deltage i 

projektet. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Orienteringen taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 
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10. Uddelegering af budgetramme 2013 til laveste 

identificerbare omkostningssted 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

  

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person  

 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret  

  

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 

af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 

budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

  

Der er fra 2013 indføjet en ekstra linje (administration) på omkostningsstederne. 

Det skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilføjet en ny gruppering til 

udgifter i landets kommuner, der vedrører ledelse og administration. 

 

Indstilling 

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

godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetramme for 2013. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

Bilag 

Oversigt identificerbare omkostningssteder inden for Børne- og ungdomsudvalget (dok.nr.145253/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/20155 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: haja 

 Besl. komp: BUU 
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11. Januar 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

1. orientering om behov for ændring af datoer i august 2013 for afvikling af 

udvalgets ordinære møder 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013 

Orienteringen taget til efterretning 

  

Fraværende: Bjarne Kvist 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Ansøgning om leasingaftale til finansiering af skolemøbler 

på Sæby Skole 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 13/214 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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