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1. Omkonstituering i Børne- og Ungdomsudvalget for den 

resterende valgperiode 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalgets formand Paul Rode Andersen har fremsat ønske om 

at fratræde sin post som formand for Børne- og Ungdomsudvalget og herefter 

fortsætte som menigt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Ifølge den kommunale styrelseslov § 22, stk. 1 vælger udvalgene selv deres 

formand. 

  

I forlængelse heraf ønsker Paul Rode Andersen at pege på byrådsmedlem 

Christina Lykke Eriksen (F) som ny formand for udvalget i den resterende del af 

valgperioden. 

 

Indstilling 

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1. tager til efterretning, at udvalgets formand Paul Rode Andersen ønsker at 

fratræde som formand for Børne- og Ungdomsudvalget 

2. vælger Christina Lykke Eriksen som formand for Børne- og 

Ungdomsudvalget for perioden 6. maj 2013 til 31. december 2013 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

1. Taget til efterretning 
2. godkendt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21236 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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2. Dialog med skolebestyrelsen ved Skagen Skole vedrørende 

sikker skolevej  

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen på Skagen Skole har henvendt sig til formanden for Børne- og 

Ungdomsudvalget med ønske om møde med Børne- og Ungdomsudvalget på 

udvalgets ordinære møde den 6. maj 2013.  

Skolebestyrelsen er bekymret over skolebørnenes sikkerhed på vej til og fra 

Skagen Skole. På mødet ønsker skolebestyrelsen at orientere udvalget om, 

hvordan skolebestyrelsen ser problematikken. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Drøftet. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker sagen oversendt til Teknisk Udvalg, herunder 

Trafiksikkerhedsudvalget. 

Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget og Skagen Skole stiller sig til 

rådighed i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af sagen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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3. Økonomisk status pr. 30. april 2013 - Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret forelægger på mødet den månedlige status pr. 30. april 2013 for 

Børne- og Ungdomsudvalgets regi. 

  

Materialet formidles til udvalgets medlemmer via mail, kort før mødets afvikling. 

  

Økonomisk status er et overordnet og kortfattet blik på den økonomiske situation 

på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde i et strategisk og 

handlingsorienteret perspektiv. 

  

Økonomisk status er således en form for screening, hvor budgetforudsætningerne 

på særligt udvalgte budgetområder efterprøves, som i kraft af deres størrelse, 

risikoniveau med videre kan komme til at udfordre budgetoverholdelsen. Samtidig 

er der fokus på at angive handlemuligheder på de områder, hvor budgettet og 

budgetforudsætningerne eventuelt ikke ser ud til at blive overholdt. 

  

Der vil herudover, hvor det vurderes relevant, være korte kommentarer for hvert 

centerområde vedrørende den aktuelle vurdering af rigets økonomiske tilstand. Her 

er der også fokus på at angive handlemuligheder på de områder, hvor der 

konstateres udfordringer. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

Køb og salg døgntilbud/anbringelser familieafdelingen 2013 (dok.nr.13605/13) 

STU Køb og salg 2013 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.15986/13) 

Økonomisk Status pr. 31.03.2013 - BUU (dok.nr.51322/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. maj 2013 Side 7 af 33 

 

4. Beslutning om Ungeenhedens etablering 

 

Sagsfremstilling 

Det er som bekendt politisk besluttet, at der skal etableres en robust og 

helhedsorienteret Ungeenhed i Frederikshavn Kommune, som tager afsæt i den 

unge. 

  

Ungeenhedens styregruppe og projektchef har i samarbejde med BDO gennemført 

en proces med det formål at afgrænse Ungeenhedens målgrupper, opgaver og 

budget samt at udarbejde mål og rammer for Ungeenhedens organisering, 

faglighed, ledelse, styring, kultur mm. 

  

Den nu afsluttede proces har været grundig og dialogbaseret og bygger blandt 

andet på en lang række interviews med berørte centre og med inddragelse af såvel 

ledelser og medarbejdere i disse centre. Der har været afholdt møder i MED-

systemet, fælles arrangementer på tværs af berørte centre, der er blevet udsendt 

nyhedsbreve, foretaget beregninger og analyser mm.  Inputs i processen har 

løbende været drøftet i Ungeenhedens styregruppe og Ungeenheden har været 

drøftet i den tværgående chefgruppe og i Direktionen. 

  

Dette er i korte træk baggrunden for de anbefalinger, der nu foreligger i BDO’s 

endelige rapport ”Frederikshavn Kommune. Etablering af Ungeenheden, 18. april 

2013”. Rapporten er vedlagt dagsordenen og den er også blevet præsenteret på 

byrådets temamøde den 24. april 2013. Det fremgår blandt andet af rapporten, at: 

 fokus er på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og ressourcer for unge 

mellem 15-25 år for hvem, der er progressionsperspektiv i forhold til 

uddannelse og beskæftigelse 

 de afgivende centre er Center for Familie, Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats, Center for Arbejdsmarked, Center for Social- 

 og Sundhedsmyndighed samt Center for Handicap og Psykiatri 

 der anbefales, at Ungeenheden får en samlet, tværfaglig medarbejderstab 

svarende til ca. 75 fuldtidsnormeringer 

 der anbefales, at Ungeenheden får en teambaseret organisering med 

fokus på en smidig, tværfaglig samt helheds- og handlingsorienteret 

sagsbehandling 

 der anbefales et tæt og forpligtende samarbejde mellem Ungeenheden og 

øvrige kommunale centre, ungdomsuddannelserne samt erhvervsliv og 

lokalsamfund 

 der anbefales, at Ungeenheden etableres med afsæt i principperne for 

effektbaseret styring 

Økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et senere møde i 

politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd 

  

Rapporten har været drøftet i de relevante MED-udvalg, blandt andet på baggrund 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/4570 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR 
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af et fælles orienteringsmøde. Rapporten har også været drøftet i Handicaprådet. 

Af tidsmæssige årsager formidles MED-udvalgenes og Handicaprådets udtalelser 

til udvalgene i forbindelse med udvalgets møde. 

 

Indstilling 

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

Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget 

1. drøfter rapporten ”Frederikshavn Kommune – Etablering af Ungeenheden, 

18. april 2013” 

2. godkender rapportens anbefalinger 

3. anbefaler rapporten overfor Økonomiudvalget og byrådet 

4. anbefaler, at økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et 

senere møde i politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd. 

 
Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 
Der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant 

Irene Hjortshøj 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

1. Rapporten drøftet 

2. Godkendt 

3. Anbefales 

4. Anbefales 

  

 

Bilag 

BDO rapport Frederikshavn Kommune - Etablering af Ungeenheden - 18 april 2013 (dok.nr.60956/13) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ungeenheden (dok.nr.64664/13) 

HØRINGSSVAR ungeenhed - MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats (dok.nr.65681/13) 

HØRINGSSVAR fra Center for Handicap og Psykiatri vedr etablering af 

Ungeendheden (dok.nr.65668/13) 

HØRINGSSVAR CenterMed Borgerservice vedrørende Ungeenheden (dok.nr.65877/13) 

HØRINGSSVAR Center-MED arbejdsmarked vedr. Ungenehed. (dok.nr.65921/13) 

TILKENDEGIVELSE - Ungeenhed - Lokalt MED-udvalg Handicapafdelingens dag- og 

hjemmevejlederområde (dok.nr.65653/13) 

Tilkendegivelser fra Handicapgruppen i forhold til ungeenhedsrapport 24.4.2013 (dok.nr.65692/13) 

TILKENDEGIVELSE FRA KONTAKTPERSONTEAMET TIL RAPPORT VEDR ETABLERING AF 

UNGEENHED (dok.nr.65742/13) 
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5. Fysiske konsekvenser i Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

ved etablering af Ungeenhed 

 

Sagsfremstilling 

Administrationen for Børn og Kultur har undersøgt de fysiske konsekvenser i 

Center for Familie og Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, 

såfremt der overflyttes medarbejdere til Ungeenheden i det omfang, der er foreslået 

i BDO’s rapport jf. foregående dagsordenpunkt. 

   

Fra Center for Familie foreslås der overført følgende:  

  

Bo-hjemme-støtte 

Bo-hjemmestøtte er en udførerfunktion, der fysisk er placeret på Ørnevej, 

Frederikshavn. Der er tale om kontor- og aktivitetsfaciliteter. Ud fra en faglig 

vurdering bør funktionen blive i huset, der ligger centralt og er indrettet til formålet. 

  

Kontaktpersonfunktionen 

Funktionen deler to kontorer på Sæby Rådhus. Disse lokaler kan rømmes såfremt 

funktionen overføres. Herved lediggøres ca. 30 m2. 

  

Familierådgivningen 

Der foreslås overført 10,23 årsværk. Nogle af disse funktioner frigiver ikke 

kvadratmeter. Fx sidder visitation og specialteam, der behandler tvangssager, i 

storrum. Begrundet i opgaveløsningens karakter vurderer man ikke fra Center for 

Familie, at der umiddelbart kan komme andre funktioner ind.  

Samlet vurderes det således, at der kan frigives tre kontorer med et samlet areal på 

ca. 90 m2. 

  

Administration 

Der foreslås overført 2,0 årsværk, hvilket lediggør et kontor med et skønnet areal 

på 15 kvm. 

  

Alt i alt vil der således kunne frigøres ca. 135 m2. 

  

Centerchefen Center for Familie bemærker, at den belastning, der er på 

kontorressourcer på Sæby Rådhus, aktuelt betyder, at der er meget stort pres på 

mødefaciliteter og at det, såfremt der fremadrettet vil være tilsvarende belastning, 

vil være nødvendigt at finde andre løsninger med hensyn til mødefaciliteter. 

  

Fra Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats foreslås der følgende:  

  

SSP 

SSP er pt. placeret i de tidligere ungdomsskolelokaler i Skolegade 8, 

Frederikshavn. Såfremt SSP som foreslået overføres til Ungeenheden, kan disse 

lokaler rømmes. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9101 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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UU 

UU anvender p.t. to kontorer i stueetagen i Skolegade 8, Frederikshavn. Såfremt 

UU som foreslået overføres til Ungeenheden, kan disse lokaler rømmes 

  

Jyllandsgade 

Skoletilbuddet Jyllandsgade foreslås overflyttet til Ungenheden. Tilbuddet har til 

huse i Jyllandsgade 12, Frederikshavn.  

Ud fra en faglig vurdering er tilbuddet velplaceret på adressen, og da lokalerne i 

Jyllandsgade 12 desuden anvendes af Ungdomsskolen til anden undervisning 

(primært traktorkørekort, knallertkørekort og færdselsrelateret førstehjælp), vil 

lokalerne/bygningen ikke kunne lediggøres alene ved en flytning af det tilbud, der 

foreslås overført til Ungeenheden. 

  

Administration/ledelse 

Såfremt overflytning finder sted i det foreslåede omfang frigøres der ganske få m2 i 

fælleskontor på 2. sal i Frederikshavn Rådhus. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der er fokus på at frigøre så mange m2 

som muligt, herunder ønsker udvalget et oplæg, om det er muligt at overflytte 

aktiviteter i Jyllandsgade, således at Jyllandsgade kan afhændes. 
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6. Beslutning om indhold i Kvalitetsrapporten for skoleåret 

2012-13 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet har ansvaret for, jf. Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, at der 

hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, som beskriver kommunens skolevæsen. 

  

Det overordnede princip for arbejdet med kvalitetsrapporterne er, at 

 give byrådet grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på de enkelte 

skoler 

 bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde 

mellem aktørerne i skolevæsenet om evaluering og kvalitetsudvikling 

 bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at 

kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommune fortsætter i samme udformning i det 

kommende skoleår, som den havde for skoleåret 2011-12. 

Begrundelsen for at foreslå, at rapporten bygges op på samme måde som sidste år 

er, at 

 sikre en vis sammenhæng mellem kvalitetsrapporterne for de forskellige år 

 skoleområdet står overfor en skolereform, hvor en af tankerne er en 

forenkling af kvalitetsrapporten på skoleområdet  

Indholdet i Kvalitetsrapporten, der er en kommunalt udarbejdet model, er: 

Del 1:   Kvalitetsrapporten: 

Beskrivelse af skolen 

Status på de kommunale indsatsområder 

Status på lokale indsatsområder 

  

 Del 2:  Bilag til Kvalitetsrapporten: 

Elevtal 

Børn i SFO 

Timer til holddannelse m.m. 

Ressourceforbrug 

Fravær 

Planlagte undervisningstimer 

Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 

Lærernes uddannelsesmæssige kompetencer 

Resultater 

Overgangsfrekvenser 

  

I indeværende skoleår har skolerne i Frederikshavn Kommune haft fokus på 

følgende indsatser: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/7470 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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1. Inklusion 

Fra august 2012 har hver skole fået en inklusionsmedarbejder, som har 

gennemført et Diplom modul i vejledning. 

Alle skoler er i gang med, eller har planlagt et uddannelsesforløb indenfor 

emnet ”Inklusion” for skolens pædagogiske personale.  

2. Digitalisering 

På alle skoler er der indsendt og godkendt projekter indenfor 

Digitaliseringsstrategien. 

3. Innovation 

I samarbejde med UU Frederikshavn og ungdomsuddannelserne er 

skolerne i færd med planlægningen af en ”innovationscamp”, som skal løbe 

af stablen i efteråret 2013. 

4. Bevægelse og sundhed 

En arbejdsgruppe nedsat af skolelederne arbejder på at udforme mål, 

handleplaner, succeskriterier m.m. for skolernes arbejde med ”Bevægelse 

og sundhed”. 

Frederikshavn Kommune har meldt sig som samarbejdspartner i projektet 

”Alle børn cykler 2013”. 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at de fire områder 

fortsætter med at være indsatsområder også i det kommende skoleår. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender, at de fire igangværende indsatsområder fortsætter i de 

kommende skoleår 

2. godkender forslag til rammer og tidsplan for kvalitetsrapporten 2012-13 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 
Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

 

Bilag 

Tidsplan for arbejdet med Kvalitetsrapporten 2012-13 (dok.nr.57271/13) 
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7. Søgemønster til 10. klassecenter, skoleåret 2013-14 

 

Sagsfremstilling 

Som en udløber af ”Udmøntning af budgetbemærkning 2013 omkring 

ungdomsuddannelse” ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at få et overblik over 

antallet af elever, der ønsker at benytte 10. klassetilbuddet i Frederikshavn 

Kommunes 10. klassecenter i skoleåret 2013-14. 

  

I nedenstående skema er en oversigt over det kendte elevtal pr. 15. april 2013 til 

10. klassecenteret til skoleåret 2013-14, samt det faktiske antal elever i 10. 

klassecenteret i indeværende skoleår. 

  

Der er erfaringer, der peger mod, at elevtallet i 10. klasse ændrer sig i de første par 

måneder af et skoleår.  

Årsagerne hertil er, at 

 elever kommer på efterskole efter skoleårets start 

 elever kommer tilbage fra efterskole 

 elever træffer omvalg af ungdomsuddannelse 

  

  Skoleåret 

2013 - 14 

Nuværende skoleår 

2012 - 13 

 15.04. 2013 01.05. 2012  01.09. 2012 

Antal elever i 10. klasse 225  215 221 

Antal elever i  

10. klassecenteret i 

Frederikshavn 

225   202 

Antal elever i satellitten i 

Aalbæk 

0  20 19 

Hvor mange af eleverne 

kommer fra 9. klasserne i 

Frederikshavn Kommune 

201 194 220 

Hvor mange af eleverne 

kommer fra specialklasser i 

Frederikshavn Kommune 

18 0 0 

Hvor mange elever kommer 

fra andre kommuner 

6 1 1 

  

Til det kommende skoleår 2013-14, er der pr. 1. april 2013 indskrevet flere elever til 

10. klassecenteret end på samme tidspunkt sidste år. 

Sammenligner man rent procentmæssig kan vi se, at 

 andelen af 10. klasseelever i skoleåret 2011-12 er 35 – 36 % 

 den forventede andel af 10. klasseelever til skoleåret 2013-14 er 40 %. 

for at gøre tallene sammenlignelige fratrækkes elevtallet fra 
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specialklasserne og andelen bliver dermed på 37 %. 

  

Nogle af forklaringerne herfor kan findes i følgende 

 Det kommende skoleår er et specielt år i forhold til elevtallet på 10. 

klassetrin, idet der kommer mange elever fra specialklasserne i kommunen. 

Tidligere har specialklasseeleverne også gået i specialklasse i 10. klasse.  

I skoleåret 2011-12 var der til sammenligning 9 elever i specialklasserne i 

kommunen og med det elevtal, der på nuværende tidspunkt er i 

kommunens specialklasser, vil der fremover komme færre elever fra disse 

klasser til 10. klassecenteret. 

 Privatskolen i Frederikshavn plejer at etablere to 10. klasser, men til det 

kommende skoleår opretter Privatskolen kun en klasse.  

Om det har givet flere elever i Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter 

ved vi ikke, men det kunne være sandsynligt. 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Taget til efterretning. 

Socialdemokraterne og Jette Fabricius Toft ønsker, at en eventuel forsinkelse i den 

pålagte budgetbesparelse som følge af det stigende elevtal, kan fordeles over flere 

år, herunder overførsler ud over de gældende regler. 

Et flertal bestående af Venstre, SF og Jeppe Nielsen Kyk bemærker, at det allerede 

er muligt at overføre over- og underskud mellem årene indenfor reglerne. 
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8. Evaluering af udvidet åbningstid i SFO på Sæbygaardskolen 

 

Sagsfremstilling 

Den 6. september 2012 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en ansøgning fra 

skolebestyrelsen ved Sæbygaardskolen, hvor bestyrelsen ansøgte om mulighed for 

at tilbyde udvidet åbningstid i SFO mandag-torsdag til kl. 17.00 og fredag til kl. 

16.30. 

  

Baggrunden for ansøgningen var, at der i forbindelse med genåbningen af Budget 

2010 blev der truffet en specifik politisk beslutning om, at den udvidede åbningstid 

på SFO-området fastholdes om morgenen for børn, hvis forældre har et 

arbejdsrelateret behov herfor, men at muligheden for at have børn i SFO’erne efter 

16.30 mandag til torsdag og efter kl. 16.00 om fredagen bortfalder. 

  

Ansøgningen blev imødekommet for skoleåret 2012-13 med den bemærkning, at 

der skal foretages en evaluering af forsøget. 

  

Sæbygaardskolen har nu gjort status og foretaget en evaluering af forsøget. 

  

Status er, at 

 3-4 elever har daglig gjort brug af den udvidede åbningstid 

 det har været uproblematisk at justere personalets mødetider 

 forsøget har været udgiftsneutralt 

  

Skolen har desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvor 66 % af 

forældre med børn i SFO har svaret. 

I 12 % af besvarelserne blev der givet udtryk for, at forældrene ville benytte sig af 

tilbuddet, hvilket svarer til 12 børn. 

På baggrund af evalueringen ønsker skolebestyrelsen, at den udvidede åbningstid i 

SFO mandag-torsdag til kl. 17.00 og fredag til kl. 16.30 bliver permanent. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne-og Ungdomsudvalget 

1. drøfter muligheden for, at en enkelt institution i kommunen kan tilbyde 

udvidet åbningstid i eftermiddagstimerne 

2. tager beslutning i den konkrete sag 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

1. Udvalget ønsker, at enheder én gang årligt gives mulighed for at søge om 

udvidet åbningstid, under forudsætning af, at ansøgning er udgiftsneutral.  
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Ansøgning skal indeholde belysning af  konsekvenser. 

2. I den konkrete sag forlænges dispensationen endu et år – set i lyset af den 

kommende folkeskolereform. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

  

 

Bilag 

Sæbygaardskolen - evaluering af udvidet åbningstid samt fornyet ansøgning (dok.nr.46238/13) 
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9. Borgerhenvendelse vedrørende skolebuskørsel for 

privatskoleelever 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af henvendelser fra forældre til børn i private skoler drøftede Børne- 

og Ungdomsudvalget i august 2008 skolebuskørsel til privatskoleelever. Børne- og 

Ungdomsudvalget tilkendegav da, at elever der er indskrevet i privatskoler har 

mulighed for at benytte den kommunale skolebusordning, såfremt det ikke kræver 

indsættelse af ekstra kapacitet. 

  

Elever fra privatskoler kan stige på skolebusserne på de i forvejen planlagte 

skolebusruter i kommunen.   

  

Denne ordning har fungeret i de seneste år. Der har været flere 

forældrehenvendelser på skolebuskørsel til privatskolelever og alle har fået 

ovennævnte retningslinjer. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har modtaget en ny 

henvendelse fra en forælder med barn på privatskole. Forælderen har indvendinger 

til den nuværende ordning med skolebuskørsel til privatskoleleverne. 

Indvendingerne går på, at elever fra privatskoler kun kan stige på skolebussen ved 

den nærmeste folkeskole.  

  

I henvendelsen ønskes det, at skolebussen på den i forvejen eksisterende 

skolebusrute, skal kører til privatskolen for at opsamle privatskoleelever. 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har undersøgt ovennævnte 

problemstilling hos vognmanden og oplyser, at såfremt der skal laves en ændring 

af de nuværende skolebusruter, så de tilgodeser privatskoleelever, vil det give en 

øget omkostning for kommunen.  

  

Administrationen har i samarbejde med NT skønnet omkostningen på en ekstra 

rute for privatskoleleverne til 600.000 – 700.000 kr. 

   

På de nuværende skolebusruter vil det på grund af det tidsmæssige perspektiv ikke 

være muligt at nå omkring privatskolen for at opsamle elever. Det vil derfor betyde, 

at der skal indsættes ekstra kapacitet for at servicere privatskoleeleverne.  

  

I henhold til Bekendtgørelse om befordring af folkeskolelever § 1, er kommunen 

forpligtiget til at yde kørsel til kørselsberettigede elever der går i distriktsskolen. 

Elever som vælger anden skole end distriktsskolen i henhold til det frie skolevalg er 

ikke kørselsberettigede, hvorfor der lovmæssigt heller ikke kan planlægges kørsel 

til privatskolelever, idet privatskolen ikke er elevens distriktsskole.  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
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drøfter sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Drøftet. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker ikke at ændre på den etablerede busrute. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

 

Bilag 

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (dok.nr.61343/13) 

Anonymiseret borgerhenvendelse- korrespondance buskørsel privatskoleelever.pdf (dok.nr.67455/13) 
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10. Ansøgning fra Bangsbostrand Skole om etablering af 

kantine/produktionskøkken 

 

Sagsfremstilling 

Skolebestyrelsen ved Bangsbostrand Skole søger i brev af 23. april 2013 om 

etablering af kantine/produtionskøkken med tilhørende spisefaciliteter på 

Bangsbostrand Skole. 

Spiseområdet skal være fleksibelt indrettet således, at det kan anvendes til 

forskellige funktioner, fx undervisning, lektiecafé, musikarrangementer, foredrag og 

lignende. 

  

Ønsket om at etablere et produktionskøkken med tilhørende spisefaciliteter er 

blandt andet begrundet i, at skolen ønsker at kunne tilbyde sund, varieret kost til 

eleverne. 

  

Skolens fysiske rammer muliggør ikke at etablere dette i de nuværende lokaler og 

skolen ønsker derfor at få en tilbygning, som placeres centralt i forhold til skolens 

eksisterende lokaler. Skolebestyrelsen anslår, at en sådan tilbygning inkl. køkken 

vil kunne etableres for 8 - 9 mio. kr. 

Skolebestyrelsen opfordrer Børne- og Ungdomsudvalget til at bevilge midlerne til 

denne tilbygning. 

  

Da der er stor interesse blandt elever og forældre for at kunne købe sund kost på 

skolen, forventer skolebestyrelsen, at kantinens omsætning vil kunne bære alle 

udgifterne til driften. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter ansøgning fra Bangsbostrand 

Skole 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Ansøgning kan ikke imødekommes. 

Ansøgning henvises til budgetforhandlingerne. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

 

Bilag 

Bangsbostrand Skole - Ansøgning om etablering af kantine (dok.nr.59763/13) 
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11. Borgerhenvendelse om opfyldelse af undervisningspligten 

 

Sagsfremstilling 

Med henvisning til regelsæt for opfyldelse af undervisningspligten har en borger i 

Frederikshavn Kommune sendt spørgsmål til Børne- og Ungdomsudvalget om, 

hvordan dette regelsæt skal ses i sammenhæng med den aktuelle lockout på 

folkeskoleområdet.  

  

Konkret har borgeren stillet spørgsmålet: ”Hvordan kommunen – i samarbejde med 

KL, med lockouten af lærerne – kan tilsidesætte den grundlovssikrede 

undervisningspligt og undervisningsret?” 

  

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har tidligere undersøgt 

problemstillingen og kan oplyse, at centrale regelsæt regulerer, at 

undervisningsforpligtelsen er suspenderet når der verserer en lovligt varslet 

lockout. 

Det ligger også fast, at alle elever har krav på et minimumstimetal og de elever, der 

kommer til at mangle timer i forhold til minimumstimetallet vil, efter nærmere 

fastsatte regler, få den nødvendige kompensation efter konfliktens ophør. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget  

1. tager orienteringen til efterretning 

2. godkender udkast til svarbrev 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

1. Taget til efterretning 

2. Udkast til svarbrev godkendt med den bemærkning, at udvalgets 

beslutning under pkt. 13 indarbejdes i svarbrevet. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

  

 

Bilag 

Forespørgsel vedr. opfyldelse af undervisningspligten (dok.nr.60982/13) 

UDKAST Svarbrev vedr opfyldelse af undervisningspligten (dok.nr.61411/13) 
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12. Orientering om status på processen for folkeskolereformen 

 

Sagsfremstilling 

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats orienterer på mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Orientering taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 
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13. Opfølgning på lockout på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsformand Paul Rode Andersen har anmodet om at få følgende punkter sat 

på dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalget. 

·         Hvad er besparelserne på løn i forbindelse med lockout på 

folkeskoleområdet? 

·         Hvad skal de sparede lønomkostninger anvendes til? 

·         Hvor mange overtallige lærere er der for skoleåret 2013-14? 

  

Byrådsmedlem Bjarne Kvist har anmodet om at få følgende med på dagsordenen til 

Børne- og Ungdomsudvalget: 

”Socialdemokraterne ønsker et punkt optaget på dagsordenen på førstkommende 

udvalgsmøde gående på de 15 millioner der er sparet på lærerlønninger pga 

lockouten. Socialdemokraterne foreslår pengene bliver i folkeskolen. Vi ønsker en 

redegørelse for, hvordan eleverne kompenseres for den manglende undervisning. 

Efter sigende skal der afskediges 4 lærere. Kan vi undgå afskedigelser nu? Skal 

der eventuelt ansættes yderligere lærere?” 

  

Med udgangspunkt i anmodningerne fra de to byrådsmedlemmer sættes følgende 

punkter på dagsordenen: 

  

1. Orientering om besparelser på løn i forbindelse med lockout på 

folkeskoleområdet 

Der er sparet ca. 14.700.000 kr. i manglende lønudbetalinger i 

konfliktperioden. 

2. Drøftelse af og beslutning om hvad skal de sparede 

lønomkostninger anvendes til 

De sparede lønomkostninger skal blandt andet anvendes til øgede 

lønudgifter i forbindelse med den ekstra undervisning, som skal gives 

for at indhente undervisning, der ikke blev givet under konflikten. 

Udgiftens omfang vil afhænge af, hvor mange undervisningstimer, der 

skal kompenseres for. Lovgivningsmæssigt skal der kompenseres for 

timer således, at alle elever som minimum får undervisning svarende 

til folkeskolens minimumstimetal. 

Der kan anvendes forskellige anskuelser på, hvordan eleverne skal 

kompenseres for den manglende undervisning 

  A.    Eleverne kompenseres for den manglende undervisning, så 

de gennem deres skoletid ikke når under minimumstimetallet 

som følge af den aflyste undervisning. 

I dette scenarie skal der gives kompenserende undervisning i 

historie til de elever, der i indeværende skoleår går på 4.-6. 

årgang, idet der er fastsat, at alle elever på mellemtrinet skal 

undervises i 180 timer i faget. 
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  B.    Eleverne kompenseres for den manglende undervisning 

således, at de som minimum modtager undervisning 

svarende til minimumstimetallet set i relation til den fase de i 

indeværende skoleår er placeret i. 

Det vil betyde, at der skal gives ekstra lektioner i det/de 

kommende skoleår, således at alle elever sikres, at 

minimumstimetallet opnås i alle fag set i relation til den fase 

eleverne er i på nuværende tidspunkt. 

Ingen af eleverne på 7. - 9. klassetrin er i noget fag under 

minimumstimetallet. 

For at alle elever kan opnå minimumstimetallet, skal der 

undervises i 1.225,5 ekstra lektioner i børnehaveklassen samt 

3.606,75 ekstra timer på 1. - 6. klassetrin. 

Det vil være i fagene dansk, matematik og historie, der skal gives 

kompenserende undervisning. 

  C.    Eleverne skal kompenseres for den manglende undervisning 

således, at de opnår det vejledende timetal i alle fag. 

 Det vil betyde, at alle de aflyste timer, der har været i forbindelse 

med konflikten skal gives som ekstra lektioner i det/de kommende 

skoleår.  

Dog vil det ikke være muligt at give de nuværende 9. klasseelever 

den aflyste undervisning, da de i perioden 13. - 22. maj skal til 

skriftlige afgangsprøver og i juni måned skal til mundtlige 

afgangsprøver.  

Til trods for aflyste undervisningstimer har 9. klasserne, i alle fag, 

modtaget undervisningstimer der ligger over minimumstimetallet. 

 

Antallet af aflyste timer på de øvrige årgange er 15.408 

undervisningstimer. 

  Der vil blive udleveret uddybende materialer på mødet. 

3. Orientering om antallet af overtallige lærer til skoleåret 2013-14. 

Til skoleåret 2013-14 er der 1 overtallig børnehaveklasseleder og 14 

overtallige lærere. 

  

Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at danne sig 

et overblik over muligheder for placering af de overtallige lærere, idet 

der ses på følgende: 

·         Ledige stillinger på skolerne 

·         Pensioneringer 

·         Undervisningstilbud til asylbørn i Frederikshavn Kommune 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne og Ungdomsudvalget 

1.     tager orienteringen jf. pkt. 1 og 3 i sagsfremstillingen til efterretning 
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2.     drøfter de tre muligheder og tager beslutning om, hvilken model A, B eller C, 

der skal danne udgangspunkt for den kompenserende undervisning  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

1.     Orientering taget til efterretning. 

2.     Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at det vejledende timetal 

skal være udgangspunktet, dvs. model C. 

Udvalget ønsker, at de overskydende midler forbliver i folkeskolevæsenet. 

Administrationen udarbejder oplæg til udmøntning i forhold til det 

vejledende timetal 

Sagen genoptages 

Jeppe Nielsen Kyk ønsker, at der tages udgangspunkt i 

minimumstimetallet. 

Pia Karlsen og Anders Broholm ønsker, at pengene skal blive på 

skoleområdet, men vil afvente administrationens beregninger og det 

praktisk mulige i forhold til den endelige udmøntning. 
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14. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt 

for elevernes sommerferie i folkeskolen har undervisningschefen udarbejdet udkast til 

ferieplan for skoleåret 2013/2014 samt 2014/2015. 

De nævnte dage er inklusive. 

2013/2014: 

Sommerferie Lørdag d. 29. juni 2013 – søndag d. 11. august 2013 

Efterårsferie Lørdag d. 12. oktober 2013 – søndag d. 20. oktober 2013 

Juleferie  Fredag d. 20. december 2013 – onsdag d. 1. januar 2014 

Vinterferie Lørdag d. 15. februar  2014– søndag den 23. februar 2014 

Påskeferie Lørdag d. 12. april 2014 – mandag d. 21. april 2014 

St. Bededag Fredag d. 16. maj 2014 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag d. 29. maj 2014 

  

Dagen efter Fredag d. 30. maj 2014 

Grundlovsdag Torsdag d. 5. juni 2014 

  

Dagen efter Fredag d. 6. juni 2014 

Pinseferie Lørdag d. 7. juni – mandag d. 9. juni 2014 

Sommerferie Lørdag d. 28. juni 2014 

   

2014/2015: 

Sommerferie Lørdag d. 28. juni 2014 – søndag d. 10. august 2014 

Efterårsferie Lørdag d. 11. oktober 2014 – søndag d. 19. oktober 2014 

Juleferie  Tirsdag d. 23. december 2014 – søndag d. 4. januar 2015 

Vinterferie Lørdag d. 14. februar 2015 – søndag d. 22. februar 2015 

Påskeferie Lørdag d. 28. marts 2015 – mandag d. 6. april 2015 

St. Bededag Fredag d. 1. maj 2015 – søndag d. 3. maj 2015 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag d. 14. maj 2015 

Dagen efter Fredag d. 15. maj 2015 

Pinseferie Lørdag d. 23. maj 2015 – mandag d. 25. maj 2015 

Grundlovsdag Fredag d. 5. juni 2015 

Sommerferie Lørdag d. 27. juni 2015 
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Udkast til ferieplanerne har været udsendt til vurdering i folkeskolerne. 

5 skoler har svaret.  

 

4 skoler har taget ferieplanen til efterretning og  

1 skole har ønsket ændring af juleferien således: 

Juleferie 2013/14  - Lørdag d. 21. december 2013 – torsdag d. 2. januar 2014. 

Juleferie 2014/15  - Lørdag d. 20. december 2014 – torsdag d. 1. januar 2015 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder undervisningschefens forslag til ferieplaner for 

skoleåret 2013/2014 og 2014/2015. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. november 2012 

Godkendt med de faldne bemærkninger. 

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 6. maj 2013 

Det har tidligere været kutyme i Frederikshavn Kommune, at der er 200 skoledage i et 

skoleår.  

I den godkendte ferieplan for skoleåret 2013/14 er der 199 skoledage.  

  

Samtidigt har Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vurderet, at det vil 

være hensigtsmæssigt for alle parter, hvis juleferien 2013 begynder lørdag den 21. 

december 2013 i stedet for som tidligere besluttet fredag den 20. december 2013. 

Det betyder således, at eleverne får 200 skoledage i skoleåret 2013/2014. 

  

De nævnte dage er inklusive. 

2013/2014: 

Sommerferie Lørdag d. 29. juni 2013 – søndag d. 11. august 2013 

Efterårsferie Lørdag d. 12. oktober 2013 – søndag d. 20. oktober 2013 

Juleferie  Lørdag d. 21. december 2013 – onsdag d. 1. januar 2014 

Vinterferie Lørdag d. 15. februar 2014– søndag den 23. februar 2014 

Påskeferie Lørdag d. 12. april 2014 – mandag d. 21. april 2014 

St. Bededag Fredag d. 16. maj 2014 

Kr. 

Himmelfartsdag 

Torsdag d. 29. maj 2014 

  

Dagen efter Fredag d. 30. maj 2014 

Grundlovsdag Torsdag d. 5. juni 2014 

  

Dagen efter Fredag d. 6. juni 2014 

Pinseferie Lørdag d. 7. juni – mandag d. 9. juni 2014 
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Sommerferie Lørdag d. 28. juni 2014 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder undervisningschefens reviderede forslag til 

ferieplan for skoleåret 2013/2014. Den tidligere besluttede ferieplan for skoleåret 

2014/2015 fastholdes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 
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15. Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede 

socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. 

Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig 

rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen til 

på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.  

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk 

styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles 

samtidigt politisk. Udviklingsstrategien skal godkendes af kommunalbestyrelserne 

og regionsrådet senest den 1. juni, mens styringsaftalen skal være godkendt 

senest den 15. oktober hvert år.  

Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale 

samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien 

skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus 

på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud. I udviklingsstrategien 

fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland særligt ønsker at arbejde med i det kommende år. 

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2014 er blevet udarbejdet på baggrund af 

konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. 

Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 12. april 2013, hvor der var 

enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse.  

  

Specialundervisningsområdet 

På specialundervisningsområdet er fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har 

gennem flere år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår 

ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at 

afklare, hvordan varetagelse af de opgaver, som Taleinstitut hidtil har løst, fortsat 

kan sikres.  

I drøftelserne af udviklingsstrategien for 2014 har Aalborg Kommune tilkendegivet, 

at man ønsker at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som 

beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til § 7 d i lov om 

specialundervisning for voksne.  

Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner – givet med den 

hensigt, at Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller 

det til rådighed for de øvrige kommuner i Region Nordjylland. De nærmere vilkår 

herfor fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale, heraf vil fremgå, 

at betalingsmodellen sammensættes som en kombination af takst og abonnement. 

KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg 

Kommune overtager driften af Taleinstituttet. 

  

Det specialiserede socialområde 

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der 

generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor 

 
 Åben sag 
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ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser.  

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder. Det 

drejer sig om 1) Godkendelse og tilsyn, 2) Kvalitet i fokus samt 3) Udviklingen af en 

fælles samarbejdsstrategi for, hvordan Nordjylland sikrer fastholdelsen af højt 

specialiserede tilbud i landsdelen.  

Fokusområderne 2 og 3 er emner, der er videreført fra sidste udviklingsstrategi. 

Temaet om godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om 

godkendelses- og tilsynsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den 

nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring Kommune, der fra 2014 er 

udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland.  

  

Lovgivning: 

BEK nr. 205 af 13/03/2011 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale 

område og på det almene ældreboligområde” 

BEK nr. 381 af 28/04/2012 ”Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på 

specialundervisningsområdet” 

BEK nr. 1456 af 13/12/2006 ”Bekendtgørelse om proceduren for kommunal 

overtagelse af regionale kommunikationscentre” 

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Handicap og Psykiatri, Social og 

Sundhedsmyndighed, Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats samt 

Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget 

anbefaler udkast til ”udviklingsstrategien for 2014 for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde” til byrådets godkendelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 

Der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant 

Irene Hjortshøj 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

 

Bilag 

Endeligt udkast til udviklingsstrategi 2014 (dok.nr.58441/13) 
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16. Orientering om status for idrætsfaciliteter til 

Nordstjerneskolen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard har anmodet om en statusorientering 

vedrørende etablering af idrætsfaciliteter til Nordstjerneskolen. 

  

Direktøren orienterer på mødet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Orientering taget til efterretning 

Det blev i mødet oplyst at sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. maj 2013. 

Socialdemokraterne ønsker herefter sagen retur til BUU til indholdsmæssig 

behovsafklaring. 

 

 
 Åben sag 
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17. Maj 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om indvielse af Børnehuset Mælkevejen – eventuelt den 6. juni 

2013 kl. 13.30 

 orientering om status vedrørende SFO1 Hørby-Dybvad skole jf. vedtaget 

budget 2013 

 orientering om Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse til borgers klage 

over lovligheden af et skolebestyrelsesvalg på Nordstjerneskolen.  

Statsforvaltningen udtaler: ”under henvisning til, at sagen ender ud i et 

omvalg, finder Statsforvaltningen ikke, at der er grundlag for en nærmere 

undersøgelse i anledning af borgerens henvendelse, jf. lov om 

kommunernes styrelse § 48 a. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013 

Udvalget har noteret sig indvielse den 6. juni 2013 kl 13.30. 

 

Orientering om status vedr SFO1 Hørby-Dybvad taget til efterretning. 

 

Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Bjarne Kvist, Irene Hjortshøj 

 

 
 Åben sag 
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Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. maj 2013 Side 32 af 33 

 

18. Ledervurdering ny leder Opholdsstedet Nordlys 

 

 
 Lukket sag 
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