
 

 

 

Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 7. november 2013 

Tid 15:00 

Sted ML Fasanvej 1 

NB. Paul Rode Andersen og Jette Fabricius Toft deltog i pkt. 3 - 6 Jørgen 

Tousgaard deltog i pkt. 1 - 3 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (F)  

Anders Broholm (V)  

Bjarne Kvist (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Pia Karlsen (V)  

Christina Lykke Eriksen (F) - Formand 

Jette Fabricius Toft (UP)  

Jeppe Nielsen Kyk (UP)  

Irene Hjortshøj (A)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 148713/13 Åben Økonomisk Status pr. 30.09.2013 - BUU 

1 161036/13 Åben 30 09 2013 STU Køb og salg 2013 

1 161037/13 Åben 30 09 2013 Køb og salg døgntilbud anbringelser 

familieafdelingen 2013 

2 160903/13 Åben Teknisk Udvalgs vurdering af skolevejsstrækning i Skagen 

2 126931/13 Åben Princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse 

14.08.2013.pdf 

2 126923/13 Åben Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 02.09.2013.pdf 

2 126718/13 Åben Besigtigelse i Skagen den 16.05.2013 .pdf 

4 157301/13 Åben Ni fælles anbefalinger om folkeskolen og musik- og 

kulturskolerne - Anbefalinger til samarbejde ml musik- og 

kulturskoler og folkeskolen. BKchefer.Skoleledere.DMKL 

4 157303/13 Åben Otte eksempler på samarbejde ml musik- og kulturskolerne og 

folkeskolen. BK-chefer, Skolelederforening og DMKL 

5 157497/13 Åben Fys/ergogruppens beskrivelse af § 44 tilbuddet 
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1. Økonomisk status pr. 30. september 2013 Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret forelægger på mødet den månedlige status pr. 30. september 

2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

  

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 7. november 2013 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Økonomisk Status pr. 30.09.2013 - BUU (dok.nr.148713/13) 

30 09 2013 STU Køb og salg 2013  (dok.nr.161036/13) 

30 09 2013 Køb og salg døgntilbud anbringelser familieafdelingen 2013 (dok.nr.161037/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: BUU 
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2. Skagen Skole - 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 7. november 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets møde i maj 2013 at 

oversende sagen til Teknisk Udvalg og noterede samtidig, at repræsentanter fra 

blandt andet Skagen Skagen skole stillede sig til rådighed i forbindelse med 

Teknisk Udvalgs behandling af sagen. 

  

Børne- og Ungdomsudvalget blev efterfølgende i udvalgets august-møde orienteret 

om status på sagen. På dette tidspunkt havde repræsentanter for Center for Teknik 

og Miljø haft afklarende møde med repræsentanter for Skagen Skole. 

  

Teknisk Udvalg har den 22. oktober 2013 behandlet sagen omkring sikkerheden på 

skolevejen ved Kattegatvej, krydset ved Toyota og Skagavej i Skagen.  

  

Udvalget besluttede at trafiksituationen på stedet er tilstrækkeligt belyst, og at der 

fremadrettet henvises til det forestående arbejde med henblik på at sikre skoleveje i 

Frederikshavn Kommune. 

Det vil sige, at alle kommunens skoler – i samarbejde med Teknik og Miljø – skal 

have lavet en Trafikpolitik og en skolevejsanalyse inden for de næste par år. 

Teknisk Udvalg har godkendt analysemodellen og samarbejdet med de fire første 

skoler, heriblandt Skagen Skole, starter hurtigst muligt. 

  

Teknik og Miljø er opmærksom på skolevejsproblematikken ved Skagen Skole og 

krydsene vil fremadrettet blive holdt under observation.  

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikpolitikken og skolevejsanalysen vil der 

blive kigget på alternative løsninger. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6728 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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Slutteligt er der i Teknisk Udvalgs sag oplyst, at en del af skolevejsproblematikken 

er adfærdsrelateret. Hvis eleverne fulgte den mest sikre rute og benyttede de 

fysiske tiltag, der allerede er lavet, vil situationen blive forbedret. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at 

Børne- og Ungdomsudvalget 

1. tager orienteringen til efterretning 

2. drøfter sagen 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2013 

1.     Taget til efterretning 

2.     Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at Teknisk Udvalg prioriterer Skagen 

Skole som nr. 1, når der skal udarbejdes analyse og trafikpolitik. 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at Teknisk Udvalg allerede for vinteren 

2013/2014 sætter fokus på en snerydning af strækningen, der sikrer en ryddet 

cykelbane i siden af vejen. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen, Jette Fabricius Toft 

 

Bilag 

Teknisk Udvalgs vurdering af skolevejsstrækning i Skagen (dok.nr.160903/13) 

Princip for udarbejdelse af trafikpolitik og skolevejsanalyse 14.08.2013.pdf (dok.nr.126931/13) 

Luftfoto - Kattegatvej - Buttervej i Skagen 02.09.2013.pdf (dok.nr.126923/13) 

Besigtigelse i Skagen den 16.05.2013 .pdf (dok.nr.126718/13) 
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3. Orientering om status på idrætsfaciliteter, indeklima samt 

udeområde på Skagen Skole 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Pia Karlsen har henvendt sig til Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats med oplysning om, at hun er blevet gjort bekendt med, 

at der skulle være en del uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med udeleg, 

indeklima samt afvikling af idrætsundervisningen på Skagen Skole. På den 

baggrund anmoder Pia Karlsen om, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 

7. november 2013 får en orientering omkring følgende forhold på Skagen Skole: 

 Hvorledes fungerer afviklingen af idrætsundervisningen? Hvilke muligheder 

er der til rådighed? 

Herunder badeforhold. 

 Er der iværksat en renovering af idrætsfaciliteterne på Skagen Skole og i 

så fald hvorledes påvirker det afviklingen af idrætsundervisningen i 

renoveringsperioden?  

 Er forvaltningen orienteret om, at der skulle være indeklima 

problemstillinger på Skagen Skole? Og er der i så fald, taget initiativ til at 

afhjælpe dette? 

 Hvorledes tilgodeser skolens ude område muligheder i forhold til 

udendørsaktiviteter og leg? Hvilke tilbud er der til rådighed? 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2013 

Orientering taget til efterretning 

  

Fraværende: ingen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22143 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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4. Implementering af folkeskolereformen 

 

Sagsfremstilling 

Administrationen for Børn og Kultur fremlægger på mødet en status for 

reformprocessen. 

  

Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og Danske Musik- og 

kulturskoleledere har i fællesskab kommet med anbefalinger til samarbejdet mellem 

folkeskolerne og musik- og kulturskolerne. Materialet er vedhæftet som bilag. 

  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2013 

Orientering taget til efterretning 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Ni fælles anbefalinger om folkeskolen og musik- og kulturskolerne - Anbefalinger til samarbejde ml 

musik- og kulturskoler og folkeskolen. BKchefer.Skoleledere.DMKL (dok.nr.157301/13) 

Otte eksempler på samarbejde ml musik- og kulturskolerne og folkeskolen. BK-chefer, 

Skolelederforening og DMKL (dok.nr.157303/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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5. Beskrivelse af ergo- og fysioterapeutisk træningstilbud til 

børn og unge efter Servicelovens §44 

 

Sagsfremstilling 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. august, blev det besluttet at et 

ergo- og fysioterapeutisk træningstilbud til børn og unge, jf. servicelovens § 44, skal 

oprettes i kommunalt regi. I forlængelse her af, fremlægges beskrivelsen af det nye 

tilbud – herunder beskrivelse af målgruppe, visitationsprocedure, omfang af 

ydelsen mv. Det foreslås at materialet fremsendes til høring i Handicaprådet den 

21. november 2013 inden endelig behandling i Børne- og Ungdomsudvalget i 

december 2013. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

1. fremsender materialet om oprettelse af træningstilbuddet, jf. Servicelovens 
§ 44 til høring i Handicaprådet den 21. november og at sagen herefter 
genoptages på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december 2013.   

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2013 

Tiltrædes 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Bilag 

Fys/ergogruppens beskrivelse af § 44 tilbuddet (dok.nr.157497/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3965 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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6. November 2013 - orientering fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om status på projekt ”Positivt fremmøde” - det er ikke det 
samme system der anvendes på de forskellige skoler, men alle 
timeregistrerer i udskolingen 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. november 2013 

Orientering om status på projekt ”Positivt fremmøde” taget til efterretning. 

  

Orientering om henvendelse fra forældre til børn på Frydenstrandskolen 

vedrørende klassesammenlægninger og fordeling af lærerressourcer i de enkelte 

klasser taget til efterretning. 

Formanden laver fælles svar fra Børne- og Ungdomsudvalget til forældregruppen. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Anders Broholm 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

 
 


