
 

 

 

Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 6. juni 2013 

Tid 15:00 

Sted ML 0.23 (byrådslounge) 

NB.  

Fraværende Paul Rode Andersen, Jørgen Tousgaard 

Stedfortræder  

Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand 

Pia Karlsen (V)  

Paul Rode Andersen (F)  

Anders Broholm (V)  

Bjarne Kvist (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Jette Fabricius Toft (UP)  

Jeppe Nielsen Kyk (UP)  

Irene Hjortshøj (A)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 2 af 24 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Dialogmøde med Handicaprådet.................................................................................................................. 4 

2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde .............................. 6 

3. Opfølgning på Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12 ........................................................ 8 

4. Analyse med henblik på afklaring af et muligt fagligt og/eller økonomisk rationale ved etablering af eget 
fysioterapeutisk tilbud for børn og unge, eventuelt efter den vederlagsfri ordning ...................................... 11 

5. Etablering af SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling i Hørby ................................................................. 13 

6. Temadrøftelse af elevbaseret ressourcefordeling for skolerne .................................................................... 16 

7. Orientering om status på processen for folkeskolereformen ....................................................................... 17 

8. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune .......................................................................................... 18 

9. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave ........................................................................................................ 19 

10. Status på familiestuer og familieklasser i Frederikshavn Kommune 2013 .................................................. 22 

11. Juni 2013 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi .................................................................... 23 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 24 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 3 af 24 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 69511/13 Åben BUU juni 2013 Drift til anlæg fra overskud 2012 

2 64028/13 Åben Budgetrevision pr. 30.04.2013 Børne- og Ungdomsudvalget 

3 9941/13 Åben Notat til BUU, Opfølgning på "Kvalitetsrapporten, skoleåret 

2011-12 

3 74052/13 Åben Skolernes samlede høringssvar 

3 44125/13 Åben Opfølgning på Kvalitetsrapporten 

4 47275/13 Åben Rapport vedr. fysioterapeutiske tilbud for børn og unge 

5 74675/13 Åben Ny SFO 1 i Hørby 

5 74670/13 Åben Personalemæssige konsekvenser 

5 80709/13 Åben Områdebestyrelsen for dagtilbud i Sæby og opland beder BUU 

udskyde beslutning vedr placering Dybvad-Hørby SFO 

6 48737/13 Åben Rapport fra BDO 

8 67302/13 Åben Sygefraværsstatistik 2013.pdf 

9 25661/13 Åben Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 

- Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13.docx 

10 74790/13 Åben Status på familiestuer og familieklasser i Frederikshavn 

Kommune maj 2013 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 4 af 24 

 

1. Dialogmøde med Handicaprådet 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2014 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 6. juni 2013 kl. 15. 

  

Fra Handicaprådet deltager: 

 Kurt Nielsen, formand 

 Irene Hjortshøj (medlem af både Børne- og Ungdomsudvalget og 

Handicaprådet) 

 Jette Bruun Christensen 

 Gurli Nielsen 

 Nynne Fabricius, handicapkonsulent 

  

Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmøde med Børne- og 

Ungdomsudvalget: 

1.   I forbindelse med etableringen af Ungeenheden vil Handicaprådet 

gerne vide, hvem der sikrer progression? 

2.   Hvem sætter grænserne for ”hvem der indeholder udviklings-

muligheder og hvem der ikke gør”? 

a. Er der tale om en forudbestemt og fastsat aldersgrænse 

eller en konkret individuel vurdering? 

b. Hvordan sikrer man, at den faglige kompetence er 

tilstede i begge centre? 

3.   Hvordan er Handicapområdet, herunder Center for Handicap 

tænkt ind i Ungeenheden? 

a. Overfører man ”bare” personale til enheden, eller 

forventer man et samarbejde på tværs? 

I så fald, hvordan tænkes det tværgående samarbejde? 

b. Når man opdeler borgere i en Ungeenhed fra 15 til 25 år 

og i et Handcapområde fra 18 år – skabes der så ikke 

flere overgange end tidligere? 

c. Hvordan vil man sikre, at der ikke opstår en mini 

kommune i kommunen ved etableringen af 

Ungeenheden? 

4.   Hvordan sikrer man det politiske ansvar og indsigt for områder, 

som tidligere henhørte under Socialudvalget og 

Arbejdsmarkedsudval-get? 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3566 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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5.   Inklusion: Handicapområdet vil gerne vide, hvordan Udvalget har 

tænkt, at medicingivningen skal/kan foregå på skolerne? 

6.   Budgettet for 2014 

7.   Eventuelt 

 Arthur Corneliussen deltager i mødet. 

 

Indstilling 

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

gennemfører dialogmøde med Handicaprådet. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Dialogmøde gennemført. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 
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2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning 

pr. 30. april 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Her er budget, 

forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. 

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der 

er udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi. 

  

Ved budgetopfølgning pr. 30.04.2013 på anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets 

område er der projekter som er afsluttet. Anlægsprojekterne er opstået i forbindelse 

med muligheden for at overføre budgetrammer fra drift til anlæg.  

Restbudgettet for projekterne bedes overført til de enkelte omkostningssteders 

driftsrammer-  og ”bankbog”. 

  

Forskellige institutioner indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område har en 

samling projekter, som har karakter af anlægsprojekter. Projekterne beløber sig til i 

alt 1.205.050 kr., som ønskes overført til anlæg. Beløbet overføres fra 

institutionernes opsparede driftsmidler fra tidligere regnskabsår.  

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget: 

  

1.    forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på 

videreformidling til Økonomiudvalget og byrådet. 

2.    Restbeløbet vedrørende leasing på skolenes digitaliseringstrategi på i alt 

535.900 overføres til driftsrammen for center for undervisning. 

3.    Restbeløbet på i alt 150.440 kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter 

overføres til omkostningsstedernes bankbog.  

4.    anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet at 1.205.050 kr. af Børne- 

og Ungdomsudvalgets overførte midler fra regnskabsår 2012 overføres til 

udvalgets anlægsbudget. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

1.     Budgetrevisionens konklusioner taget til efterretning og anbefales overfor 

Økonomiudvalget og byrådet. 

2.     Anbefales 

3.     Anbefales 

4.     Anbefales 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

BUU juni 2013 Drift til anlæg fra overskud 2012 (dok.nr.69511/13) 

Budgetrevision pr. 30.04.2013 Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.64028/13) 
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3. Opfølgning på Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 

2011-12 

 

Sagsfremstilling 

På møde 29. november 2012 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget 

Folkeskolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. 

  

Rapporten gav anledning til, at politikerne ønskede:  

1. Afdækning af karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommunes 

folkeskoler i forhold til landsgennemsnittet 

2. Afdækning af søgemønstret efter 9. klasse 

  

 Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommunes folkeskoler i forhold til 

landsgennemsnittet 

Ved en sammenligning af de opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve i 

juni 2012 kan følgende uddrages, når man ser på karaktergennemsnit i forhold til 

de enkelte fag: 

 I fagene Læsning og Problemløsning ligger Frederikshavn Kommune på 

niveau med landsgennemsnittet. Dog er resultaterne på henholdsvis 8 og 9 

af kommunens skoler under de to gennemsnit 

 En af kommunens skoler ligger over kommunegennemsnit i samtlige fag 

 Der er en spredning på de opnåede karaktergennemsnit inden for de 

forskellige fag på mellem 2,1 point og 4,3 point 

 To af kommunens skoler ligger over både kommune og landsgennemsnit i 

7 ud af 8 fag 

 Tre af kommunens skoler ligger under landsgennemsnittet i de 8 opgjorte 

fag 

  

Søgemønster efter 9. klasse 

Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, har på 

landsplan været faldende i perioden 2001‐2010.  

I 2001 valgte 60,4 % at fortsætte i 10. klasse, hvorimod kun 47,6 % af 9. 

klasseeleverne valgte at tage 10. klasse med i 2010.  

I 2011 sås en lille stigning i andelen til 49,1 % og i 2012 er andelen på 48,8 % 

  

I Frederikshavn Kommune er tendensen den samme, hvilket fremgår af det 

vedlagte bilag ”Opfølgning på Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011-12”. Her er 

resultaterne beskrevet gennem tabeller og diagrammer. 

Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da tallene på landsplan inkluderer alle 

elever, der aldersmæssigt svarer til 9. klassetrin, mens de kommunale tal kun 

inkluderer eleverne i de almindelige 9. klasser. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/1602 

 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 tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. marts 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Udvalget ønsker, at notat udsendes til drøftelse i skolebestyrelser med henblik på 

tilbagemelding til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Jette Fabricius Toft tager markant afstand fra det store fokus på de enkelte skolers 

karaktergennemsnit. 

  

Fraværende Pia Karlsen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Som besluttet på Børne – Ungdomsudvalgsmødet den 7. marts 2013 har notatet 

”Opfølgning på Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011-12” i perioden 20. marts – 15. 

maj været sendt i høring hos skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune 

  

Der er indkommet svar fra 14 af kommunens folkeskoler. Heraf tager to 

skolebestyrelser notatet til efterretning uden yderligere bemærkninger. 

  

Nedenfor er de generelle bemærkninger fra skolebestyrelsernes høringssvar 

noteret. 

  

Bemærkninger til karaktergennemsnittet: 

Der savnes en pædagogisk evaluering og opfølgning på Kvalitetsrapporten i stedet 

for blot en sammenligning på karaktergennemsnit, da dette er et for ensidigt fokus. 

  

En del faktorer kan have indflydelse på, hvilket karaktergennemsnit der opnås på 

henholdsvis den enkelte skole og i den enkelte klasse, f.eks. 

-       Andelen/antallet af inkluderede elever eller elever med særlige behov 

-       Elevsammensætning 

-       Forældreopbakning 

-       Arbejdsindsats 

  

  

En enkelt skolebestyrelse efterlyser, hvordan politikerne forholder sig til den 

kendsgerning, at  

Frederikshavn Kommune ligger under landsgennemsnittet 

En anden skolebestyrelse ønsker en uddybning af, hvorledes materialet 

fremadrettet anvendes som arbejdsredskab for forvaltning, bestyrelser og skoler. 

  

Bemærkninger til elevernes søgemønster: 

Der bliver fra flere skolebestyrelser givet udtryk for, at de finder, at den 

væsentligste faktor er, at eleverne går videre til en ungdomsuddannelse, men at 

det ikke er væsentligt hvilken de vælger. 
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På sigt bør der sættes fokus på uddannelsesparathedens indvirkning på 

eksempelvis karaktergennemsnit og overgange til ungdomsuddannelserne. 

  

Alle høringssvarene er vedlagt i deres fulde ordlyd. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget tager høringssvarene til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Høringssvar taget til efterretning 

  

Udvalget ønsker, at emnet tages op på et kommende dialogmøde. 

  

Jette Fabricius Toft tager markant afstand fra det store fokus på de enkelte skolers 

karaktergennemsnit. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Notat til BUU, Opfølgning på "Kvalitetsrapporten, skoleåret 2011-12 (dok.nr.9941/13) 

Skolernes samlede høringssvar (dok.nr.74052/13) 

Opfølgning på Kvalitetsrapporten (dok.nr.44125/13) 
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4. Analyse med henblik på afklaring af et muligt fagligt og/eller 

økonomisk rationale ved etablering af eget fysioterapeutisk 

tilbud for børn og unge, eventuelt efter den vederlagsfri ordning 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af godkendelse af kommissorium for analyse af fysioterapeutiske 

tilbud på børneområdet på BUU 7. marts og SUU 12. marts, fremlægges hermed 

den færdige analyse samt arbejdsgruppens anbefalinger. 

Opgaven var at vurdere, om der kan være fagligt og/eller økonomisk rationale i at 

etablere et kommunalt fysioterapeutisk tilbud for børn og unge, evt. efter den 

vederlagsfri ordning. På baggrund af analysen kommer arbejdsgruppen med 

følgende anbefalinger: 

 Arbejdsgruppen peger på, at Frederikshavn Kommune skal etablerer 

træning efter Servicelovens § 44 i overensstemmelse med loven. Det 

foreslå at tilbuddet etableres med virkning fra 1. januar 2014. For at oprette 

tilbuddet kræver det en ressourcetildeling til PPA til ansættelse af 

personale, til træningsudstyr og til kørsel, samt egnede lokaler. 

Arbejdsgruppen har lavet et budget for et sådant tilbud, med afsæt i 

antagelsen om at der vil være 60 børn årligt, der er berettiget til træning 

efter § 44. Tilbuddet vil kunne drives for en årlig udgift på max 1.076.000kr. 

og i det første år, vil der være en anlægsudgift på 50.000 kr. til etablering af 

ophæng og særligt træningsudstyr. 

 Arbejdsgruppen anbefaler, at fysioterapi efter den vederlagsfri ordning 

forbliver hos privatpraksis. Det fremgår af analysen, at der både er 

argumenter for at oprette et kommunalt tilbud efter den vederlagsfri 

ordning, men også for at opgaven forbliver i privat praksis. Arbejdsgruppen 

anbefaler således, at opgaven forbliver i privat praksis, og at de 

kommunale og de praktiserende fysioterapeuter laver samarbejdsaftaler ift. 

de sager hvor flere ergo- og fysioterapeuter har indsatser omkring et 

barn/familie. Økonomisk kan der ikke umiddelbart laves et billigere tilbud i 

kommunalt regi. Samtidig anbefaler arbejdsgruppen at udviklingen følges 

nøje, parallelt med at et kommunalt tilbud oprettes efter Servicelovens § 

44, mhp. en senere vurdering af situationen. 

 Arbejdsgruppen anbefaler at kommunens serviceniveau ensartes, således 

at træning efter den vederlagsfri ordning fremover varetages af 

privatpraksis i hele kommunen - dermed også Skagen.  

 
Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Familie samt direktøren med ansvar for 

Sundhedsområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og 

Sundhedsudvalget: 

·         godkender oprettelse af ergo-/fysioterapeutisk træningstilbud efter 

Servicelovens § 44, med opstart 1. januar 2014 og godkender at 

finansieringen af tilbuddet - en årlig driftsudgift på 1.076.000kr. og i det 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3965 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 12 af 24 

 

første år en anlægsudgift på 50.000 kr., indgår i forhandlingen om 

budget 2014 alternativt, at finansiering findes indenfor Børne- og 

Ungdomsudvalgets rammer. 

·         tager arbejdsgruppens anbefaling om fysioterapi efter den 

vederlagsfri ordning til efterretning, herunder at udviklingen følges 

nøje, parallelt med at et kommunalt tilbud oprettes efter Servicelovens 

§ 44, mhp. en senere vurdering af situationen 

·         godkender, at området for vederlagsfri fysioterapi ensartes i 

kommunen  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

1.     Godkendt oprettelse af ergo-/fysioterapeutisk træningstilbud efter 

Servicelovens § 44, med opstart 1. januar 2014. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker undersøgt muligheden for etablering af 

ergo-/fysioterapeutisk træningstilbud efter Servicelovens § 44 i privat regi. 

2.     Taget til efterretning 

3.     Godkendt 

  

Sagen genoptages 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Rapport vedr. fysioterapeutiske tilbud for børn og unge (dok.nr.47275/13) 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 13 af 24 

 

5. Etablering af SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling i 

Hørby 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet at, der skal etableres et samlet 

fritidstilbud for de skolesøgende børn på Hørby-Dybvad Skole. 

  

På denne baggrund skal der etableres en SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling 

i Hørby. Denne SFO1 skal være et samlet fritidstilbud for alle elever i 0.-3. klasse 

og skal erstatte den nuværende SFO1 på afdelingen i Dybvad afdelingen samt 

fritidstilbuddet for børnene i 0.-3. klasse i Hørby Børnehus. 

Rent fysisk vil SFO1 tilbuddet for 0.-1. klasseeleverne blive placeret i Hørby 

Børnehus, mens tilbuddet for 2.-3. klasseeleverne vil blive placeret på Hørby-

Dybvad Skoles Hørbyafdeling.  

Fremover vil alle elever i 4.-6. klasse på Hørby-Dybvad Skole få et SFO2 tilbud på 

afdelingen i Dybvad. 

  

Den kommende SFO1 i Hørby vil fastholde og udbygge det i forvejen tætte 

samarbejde mellem pædagoger og lærere, og derigennem skabe en ny optimeret 

faglighed til gavn for børnenes læring og trivsel. 

Skolen ønsker at skabe et sammenhængende og tydeligt børnemiljø samt være en 

betydende faktor i lokalsamfundet. Med udgangspunkt i dette har skolen en vision 

om et udviklingsprojekt ”Forenings SFO” som en del af den nye SFO-struktur. Dette 

er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. 

  

Som en konsekvens af, at det nuværende fritidstilbud i Hørby Børnehus overgår til 

at blive en SFO1, vil der ske takstmæssige ændringer for de børn der plejer at gå i 

fritidstilbuddet, da der er forskellige regler for forældrebetaling afhængig af om 

pasningstilbuddet har hjemmel i Dagtilbudsloven eller i Folkeskoleloven. 

  

Prisoversigt for de to tilbud: 

  Forældrebetaling i SFO1 Forældrebetaling i Fritidshjem 

Morgentilbud 440 kr. 200 kr. 

Eftermiddagstilbud 1375 kr. 700 kr. 

Heldagstilbud 1815 kr. 900 kr. 

  

P.g.a det ændrede tilbud skal forældrene skal have et rimeligt varsel i forhold til den 

kommende takststigning.  

  

En kort opsummering af de forestående aktiviteter, der er forbundet med etablering 

af tilbuddet: 

1. fysiske ændringer i Hørby Børnehus og på Hørby-Dybvad Skoles afdeling i 

Hørby således at stederne bliver tilpasset opgaven. 

2. En del af medarbejderne ved Hørby Børnehus skal varsles nyt 

ansættelsessted ved Hørby-Dybvad Skole afdeling i Hørby 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/10362 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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3. Forældrene til børn i Hørby Børnehus skal varsles, at der sker en 

takstmæssig ændring 

4. Mindre Forældrene til børn i SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling i 

Dybvad skal varsles om ny placering af SFO1. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Der vil være følgende etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af en 

SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling i Hørby til:  

  

-         Etablering af trådløst netværk i Hørby Børnehus nuværende fritidsklub 

-         Mindre ændringer i personalerummet i fritidsklubben. 

-         Anskaffelse af flytbare skillevægge, som skal anvendes til rumdelere i det 

tidligere skolebibliotek på Hørby Skole. 

-         Indkøb af borde og taburetter. 

-         Etablering af antenneforbindelse til TV. 

-         Etablering af kontor i forbindelse med eksisterende kontor op skolen 

-         Citrix løsning til SFO lederen 

  

Udgifterne er anslået til ca. 140.000 kr.  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Den daglige pædagogiske leder af Børnehuset Hørby og dagtilbudslederen for 

Sæby og Opland undersøger og beslutter i samarbejde med skolens ledelse hvilket 

personale, der i den nye struktur skal arbejde med skolebørnene og dermed have 

ansættelsen flyttet fra Dagtilbudsområdet Sæby og Opland til Hørby-Dybvad Skole.  

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget: 

-       Drøfter forslag til etablering af SFO1 ved Hørby-Dybvad Skoles afdeling i 

Hørby 

-       Beslutter at SFO1 etableres med virkning fra 1. oktober 2013  

-       Beslutter at finansiering af anlægsinvestering på kr. 140.000 sker fra 

bankbogen på tværgående samarbejde. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Sagen udsættes. 

Repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget mødes med bestyrelser. 

Sagen genoptages i ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 26. juni 

2013 kl. 17.30 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Ny SFO 1 i Hørby (dok.nr.74675/13) 

Personalemæssige konsekvenser (dok.nr.74670/13) 

Områdebestyrelsen for dagtilbud i Sæby og opland beder BUU udskyde beslutning vedr placering 
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Dybvad-Hørby SFO (dok.nr.80709/13) 
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6. Temadrøftelse af elevbaseret ressourcefordeling for 

skolerne 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der skulle 

gennemføres en analyse af om den nuværende ressourcefordelingsmodel for 

folkeskolerne indenfor normalområdet. Den nuværende model er primært 

klassetalsbaseret og man ønsker at analysere om den kan omlægges til en model, 

der primært er elevbaseret. 

  

Frederikshavn Kommune har bedt BDO om at udarbejde forskellige forslag til 

ressourcefordelingsmodeller. 

  

Modellerne bliver fremlagt af BDO på mødet.   

 

Indstilling 

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

at 

-       de fremlagte modeller drøftes 

-       det videre forløb besluttes 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

1.     Drøftet 

2.     I lyset af den kommende folkeskolereform samt overenskomst for skoleområdet 

arbejdes der ikke videre med sagen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Rapport fra BDO (dok.nr.48737/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/5575 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU 
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7. 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. juni 2013 

Taget til efterretning. 

Sagen genoptages i det ekstraordinære Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 26. 

juni 2013. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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8. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt januar – marts 2013 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra april 2012 til og med marts 2013. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 2013.pdf (dok.nr.67302/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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9. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave  

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på Integrationspolitikken. Center for 

Arbejdsmarked har i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet 

udarbejdet første udgave af en Integrationspolitik, dækkende Frederikshavn 

Kommune. Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige 

politikker og planer. I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med 

foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om politikkens konkrete indhold. 

  

Afdelingsleder Mette Neist påpeger, hvor vigtigt det er at hele Integrationsrådet har 

ejerskab for politikken. Integrationspolitikken bliver efter mødet sendt i høring i de 

politiske udvalg, for til sidst at blive godkendt af Byrådet.  

Integrationsrådet og Centercheferne skal efterfølgende sikre information, dialog og 

samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune. 

  

Udkastet, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagcentre (tidligere 

forvaltninger) og afdelinger, har sat fokus på følgende områder: 

 Småbørnsfamilier 

 Børn og unge 

 Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse 

 Et aktivt og værdigt seniorliv 

 Fritid og sundhed 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked opfordrer til, at Integrationspolitikken 

justeres ud fra rådsmedlemmernes bemærkninger. Indstiller at politikken 

godkendes med de påtalte justeringer, og at den efterfølgende sendes til 

godkendelse i de relevante politiske udvalg og råd, og at den herefter sendes til 

godkendelse i Byrådet.  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om arbejdet med politikken og gennemgik 

kort det medsendte udkast, et udkast som fik megen ros fra politikkerne og de 

øvrige medlemmer. Opbygningen viser med al tydelighed, at der ud over at være 

forventninger til den kommunale indsats, er formuleret forventninger til den 

specifikke målgruppe, herunder forældre og pårørende.  

Sluttelig blev det påpeget, at udkastets opbygning som en paraply med diverse 

”stivere”, klart levede op til de forventninger til opbygningen af en politik, som 

Integrationsrådet i sin tid gav udtryk for.  

Afdelingsleder Mette Neist vil tage forslaget om et afsnit omhandlende øget fokus 

på ældre og ældres plejebehov med tilbage.  

Generel drøftelse af forskellen på en beskrevet politik og en situationsrapport.   

  

Integrationspolitikken blev godkendt med de påtalte justeringer. Det blev tillige 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3756 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: AMU/BUU/KFU/SOU/SUU 
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besluttet at sende Integrationspolitikken til godkendelse i relevante politiske udvalg 

og råd, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling den 30. april 2013 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at formand Elizaveta Z Wilhelmsen ikke, som 

aftalt på mødet den 26. februar, har ønske om tilføjelser til den beskrevne politik. 

  

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den fastlagte procedure for behandling af 

politikområder. Da det er Center for Arbejdsmarked, som sammen med 

repræsentanter for Integrationsrådet har udformet politikken, er det 

Arbejdsmarkedsudvalget, som er det ansvarlige udvalg for det videre forløb. Det 

betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender politikken, og efterfølgende sender 

den i høring i relevante udvalg. Til slut sender Arbejdsmarkedsudvalget politikken til 

godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd.   

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Integrationspolitikken videresendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 13. maj 2013 

Arbejdet med at udforme Frederikshavn Kommunes Integrationspolitik tager afsæt i 

regeringens opfordring til at sætte fokus på integrationen i kommunerne. 1. udkast, 

som er udarbejdet af Center for Arbejdsmarked i samarbejde med repræsentanter 

fra Integrationsrådet, har sat fokus på det hele menneske – fra nyfødt, barn, ung, 

voksen til ældre. I forbindelse med udformningen har der specielt været fokus på 

det hele menneske, hvorfor der har været fokus på samarbejdet med relevante 

fagcentre og afdelinger, som hver især har haft mulighed for at påvirke indholdet. 

Politikken, som har været til høring i Integrationsrådet, sendes efter behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalget i høring i: 

-       Børne- og Ungdomsudvalget 

-       Kultur- og Fritidsudvalget 

-       Socialudvalget 

-       Sundhedsudvalget 

  

Sluttelig sendes Integrationspolitikken til godkendelse Frederikshavn Kommunes 

Byråd. 

  

 

Indstilling den 13. maj 2013 

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkastet og godkender, at det sendes til høring i 

de relevante fagudvalg.  
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Udsat 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn 

Kommune 08.02.13.docx (dok.nr.25661/13) 

 
  



 
 

 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 06. juni 2013 Side 22 af 24 

 

10. Status på familiestuer og familieklasser i Frederikshavn 

Kommune 2013 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har anmodet om en status på kommunens 

familieklasser og familiestuer. 

  

Orientering om status er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen om status til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Orientering om status taget til efterretning. 

SF ønsker familieklasser fremlagt som problemblok i forbindelse med 

budgetlægningen for 2014 og overslagsårene. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Status på familiestuer og familieklasser i Frederikshavn Kommune maj 2013 (dok.nr.74790/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7118 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: elwi 

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

regi 

 

Sagsfremstilling 

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

  

·         Orientering om, at skolebestyrelsesformand Lisbeth Erlandsen på Hørby-

Dybvad skole ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Taget til efterretning. 

Udvalget tog orientering vedrørende etablering af Børnehuset Sættravej til husning 

af børn fra Stationsvejens Børnehave, Børnehaven Violvej og St. Toftelund til 

efterretning. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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