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1. Kvalitetsrapporten 2012-13 

 

Sagsfremstilling 

Der udarbejdes en gang årligt en Kvalitetsrapport jf. Folkeskolelovens § 40a. 

Rapporten skal iflg. BEK nr. 162, ”Bekendtgørelse om anvendelse af 

kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med 

evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, som minimum indeholde 

oplysninger om de kommunalt besluttede indsatsområder, den pædagogiske 

udvikling, oplysninger om skolernes opnåede resultater samt rammebetingelserne 

for de enkelte skoler 

  

Skolernes egne kvalitetsrapporter danner grundlaget for udarbejdelsen af 

Frederikshavn Kommunes samlede kvalitetsrapport. Skolernes egne 

kvalitetsrapporter er vedhæftet som elektronisk bilag, men vil også kunne ses på 

den enkelte skoles hjemmeside efter byrådets behandling og godkendelse af 

rapporten. 

  

Høring i skolebestyrelserne 

Jf. Folkeskolelovens § 40a, stk. 2 skal Byrådet, inden de drøfter Kvalitetsrapporten, 

indhente udtalelser fra skolebestyrelserne.  

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012-13 har været i høring i perioden 21. oktober – 

18. november 2013. 

  

Der er i alt indkommet 12 høringssvar.  

  

Fem skolebestyrelser tager Kvalitetsrapporten til efterretning uden yderligere 

kommentarer. Nedenunder er beskrevet, hvilke områder de enkelte høringssvar 

berører. 

Høringssvarene er vedlagt som bilag og kan læse i deres fulde ordlyd. 

  

Bangsbostrand Skole: 

   Skolens høje gennemsnitlige klassekvotient kalder på en 

forbedring af de fysiske rammer, så klasseværelserne får en 

sådan størrelse, at det er muligt at have 28 elever i klassen 

   Udgiften pr elev er markant lavere end det kommunale 

gennemsnit 

   Har en høj overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne med 

bl.a. 55 % til gymnasiale uddannelser 

   Ønsker en ressourcetildelingsmodel, der sikrer Bangsbostrand 

Skole samme antal timer til specialpædagogisk bistand som 

kommunens øvrige skoler tildeles 

  

Hørby-Dybvad Skole: 

   Ønsker større grad af fremadrettethed i rapporten 

   Ønsker forvaltningen hjælp til at omsætte rapportens indhold til 

konkrete udviklingsværktøjer 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/7470 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bitu 

 Besl. komp: BUU/BR 
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   Ønsker en højere grad af tilbagemelding fra politikerne efter deres 

behandling af rapporten 

  

Jerup Skole: 

   Rapporten kan være et godt redskab for arbejdet på den enkelte 

skole, men kan ikke ukritisk bruges til sammenligning skolerne 

imellem 

  

Nordstjerneskolen: 

   Ikke fornuftigt at kommentere egen skole 

   Finder det vigtigere at kommentere på den overordnede helhed 

   Ønsker en revidering af hele processen, så den fremover giver 

bedre mening 

   Savner mere fokus på de fysiske rammer, f.eks. se på 

problematikker i forhold til antal klasser pr. årgang, der bør indgå 

prognose tal vedr. 0. årgang 

   Savner mere fokus på SFO, herunder antal børn pr. kvm. 

   Ønsker at en del af høringen var, at skolebestyrelserne kunne 

komme med relevante fokuspunkter til det kommende år 

   Har spørgsmål vedr. det konkrete ”Drivkraft 14” projekt gående på 

”hvorfor lokalsamfundet ikke er med i bedømmelsen af elevernes 

løsningsforslag” 

   Mener der i rapporten mangler en kommentar til udgiften til 

materialer/aktiviteter 

  

Stensnæsskolen: 

   Set i lyset af den kommende skolereform er der en del områder, 

hvor Stensnæsskolen er på forkant med udviklingen. Her kan 

bl.a. nævnes: 

-    Lektiecafé 

-    Bevægelse og sundhed 

-    Trivsel 

-    Samarbejde med omverdenen 

-    Undervisning på tværs af fag og årgange 

-    Samdrift 

  

Strandby Skole: 

   Tilfredse med årets resultater på FA-området 

   Den andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 

ligger højt, nemlig på 41 % 

   Er pædagogisk godt med på indsatsområderne ”Inklusion” og 

”Digital skole” 

   Har fulgt bevilliget fravær tæt. Det ser ud til nu at have fundet sit 

leje 
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   Godt samarbejde med andre interessenter, ikke mindst med 

Strandby Fritidscenter 

  

Sæby Skole: 

   Skolebestyrelsen ved Sæby Skole har stillet flg. konkrete 

spørgsmål: 

”Hvordan danner rapporten grundlag for at kvalificere byrådets 

fremadrettede politiske prioriteringer og beslutninger på 

skoleområdet?” 

  

 Aalbæk Skole: 

   Stort set alle planlagte timer gennemføres 

   Det bevilligede og ulovlige elevfravær er faldet meget de seneste 

år. Faldet tilskriver vi bl.a. at Aalbæk Skole har deltaget i det 

kommunale projekt ”Positivt fremmøde” og at 10. klasse eleverne 

udgjorde en stor andel af det ulovlige fravær 

   Vigtigt at man politisk er bevidste om, at de er dyrere pr. elev at 

drive en lille skole. Undervisningsandelen er også lavere på en 

lille skole, da mange specialfunktioner ikke indregnes som 

undervisning 

   Er tilfredse med kommunens sundhedsplan 

  

 

Indstilling 

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

1. Drøfter ”Den kommunale kvalitetsrapporten 2012-13” og rapporterne fra de 

enkelte skoler. 

2. Forholder sig til de indkomne høringssvar 

3. Anbefaler ”Den kommunale kvalitetsrapporten 2012-13” og rapporterne fra 

de enkelte skoler overfor Byrådet. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

1.     Drøftet 

2.     Høringssvar taget til efterretning 

3.     Anbefales 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

Den Kommunale Kvalitetsrapport 2012-13 (dok.nr.131661/13) 

Bangsbostrand tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.153987/13) 

Elling - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154197/13) 

Frydenstrand - tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154224/13) 

Gærum - tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154332/13) 

Hørby-Dybvad, tillæg til Kvalitetsrapporten (dok.nr.154368/13) 
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Jerup - tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154426/13) 

Nordstjerneskolen - tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154512/13) 

Ravnshøj - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156692/13) 

Skagen - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156676/13) 

Stensnæsskolen - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156677/13) 

Strandby Skole - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156678/13) 

Sæby - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156680/13) 

Sæbygaardskolen - Tillæg til Kvalitetsrapporten (dok.nr.156685/13) 

Torslev Skole - tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.154128/13) 

Aalbæk - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.153830/13) 

Heldagsskolen - Tillæg til Kvalitetsrapport (dok.nr.156697/13) 

Høringsbrev vedr. Kvalitetsrapporten 2012-13 (dok.nr.156743/13) 

Bangsbostrand - Høringssvar (dok.nr.172650/13) 

Frydenstrand - Høringssvar (dok.nr.165219/13) 

Hørby-Dybvad Skole - høringssvar (dok.nr.173674/13) 

Jerup Skole - Høringssvar (dok.nr.173061/13) 

Nordstjerneskolen, høringssvar (dok.nr.170554/13) 

Ravnshøj Skole - Høringssvar kvalrap. (dok.nr.169583/13) 

Stensnæsskolen - Høringssvar Kvalitetsrapport (dok.nr.174311/13) 

Strandby Skole - Høringssvar (dok.nr.173569/13) 

Sæby - Høringssvar (dok.nr.172652/13) 

Sæbygaard - Høringssvar - Kvalitetsrapporten (dok.nr.174885/13) 

Torslev Skole - Høringssvar (dok.nr.174755/13) 

Aalbæk Skole - Høringssvar (dok.nr.175182/13) 
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2. Høring vedrørende retning for folkeskolereformens 

udmøntning i 2014 

 

Sagsfremstilling 

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 30. oktober 2013 at udvalget 

var nået frem til en fælles forståelse af løsningerne på en række konkrete 

udfordringer i folkeskolereformen og at udvalget derfor havde sammenskrevet disse 

med henblik på en ny høring blandt berørte parter. 

  

Udvalget ønsker, at der er høj grad af inddragelse i reformarbejdet og 

beslutningsprocessen og har på den baggrund ønsket at kredsen af de 

høringsberettigede blev udvidet i forhold til den tidligere høring vedrørende 

udmøntning af folkeskolereformen. 

  

De høringsberettigede parter er: 

 Skolebestyrelser, herunder elevrådsrepræsentanterne i bestyrelserne 

 Bestyrelser på kommunale og selvejende fritidstilbud (fritidshjem, klubber 
og centre) 

 BUPL, lokalafdelingen for Frede3rikshavn Kommune 

 DLF, lokalafdelingen for Frederikshavn Kommune 

 FOA, lokalafdelingen for Frederikshavn Kommune 

 LO 

 DA 

 Handicaprådet 

 Folkeoplysningsudvalget 

 Integrationsrådet 

  

Efter høringsfristens udløb er der med et par enkelte undtagelser modtaget 

høringssvar fra ovenstående parter. Se vedhæftede bilag. 

  

Høringsmaterialet også formidlet til MED-fora i kommunens folkeskoler og 

kommunale fritidsinstitutioner, BK MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats 

samt BK MEF Dag- og Fritidstilbud med henblik på drøftelse i MED-regi. 

Indkomne returmeldinger (udtalelser) fra MED-fora er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling 

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

1. tager høringssvar til efterretning 

2. beslutter udmøntning af elementer i folkeskolereformen som fremsat i 

udvalgets forslag jf bilag. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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1-     Høringssvar taget til efterretning 

2-     Børne- og Ungdomsudvalgets forslag godkendt med følgende bemærkninger: 

 

betegnelsen ”pædagoger” ændres til ”pædagogisk personale” 

 

Jf. forslag skal der skal etableres SFO 1 på samtlige skoler.  

 

I forhold til forslag i høringssvar bemærkes, at etablering af model, hvor en 

ekstern part driver en SFO efter folkeskolelovgivningen - som en 

entreprenørmodel, ikke er juridisk muligt.  

SFO1 skal drives af folkeskolerne. 

Folkeskolernes bestyrelser beslutter fysisk placering af SFO . 

 

Der indledes proces med Strandby Fritidscenter om kommunalisering, jf. ønske 

fra Strandby Fritidscenter, således at der etableres SFO1 og SFO 2. 

 

Specialgruppen på Bødkergården indgår i det arbejde der er nedsat omkring 

specialtilbuddene Oasen, Solsikken og Hans Åbelsvej. 

 

Det bemærkes, at børn i 0. – 3. kl. går i SFO1 og børn i 4. – 6. kl. går i SFO 2, 

eller et fritidscenter. 

Der skal sikres et særligt fokus på udfaldstruede børn i 3. kl. 

  

Jette Fabricius Toft kan af flere grunde ikke tilslutte sig flertallets beslutning. Hun 

undlader imidlertid at benytte sin standsningsret. Dette for ikke at trække sagen 

yderligere i langdrag og således i respekt for den enkelte skoles mulighed for at 

planlægge skoleåret 2014/2015. 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen 

 

Bilag 

Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale af oktober 2013 (dok.nr.159281/13) 

Bangsbostrand Skole - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176096/13) 

Elling Skole - høringssvar udmøtning folkeskolereform (dok.nr.176280/13) 

Frydenstrandskolen - Høringssvar Folkeskolereformen Udmøntning af elementer nov 

2013 (dok.nr.177421/13) 

Høringssvar Gærum skole og Kernehus vedrørende retninger for skolereformens 

udmøntning.docx (dok.nr.177318/13) 

Hørby-Dybvad Skole - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176304/13) 

Jerup Skole - Høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.174452/13) 

Nordstjerneskolen - høringssvar ang B&Us forslag til udmøntning af elementer i 

folkeskolereformen (dok.nr.176090/13) 

Ravnshøj Skole - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.179125/13) 

Skagen Skole - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176839/13) 

Stensnæsskolen - høringssvar udmøntning af folkeskolereform  (dok.nr.176089/13) 

Strandby Skole - Høringssvar udmøntning af elementer i folkeskolereformen (dok.nr.174455/13) 

Sæby Skole - høringssvar vedr udmøntning af folkeskolereformen (dok.nr.176087/13) 

Sæbygaardskolen: høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.172147/13) 

Torslev Skole - høringssvar udmøtning af folkeskolereform (dok.nr.176297/13) 

Thorshøj Børnehus og Torslev Skole - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176287/13) 

Torslev Skoles bestyrelse og Bødkergårdens bestyrelse - fælles høringssvar udmøntning 

folkeskolereform (dok.nr.172841/13) 
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Aalbæk skole - Høringssvar folkeskolereform (dok.nr.177332/13) 

Ungdomsskolen - høringssvar udmøntning af folkeskolereform (dok.nr.176700/13) 

Bangsboklubben - høringssvar udmøtning Folkeskolereformen (dok.nr.176094/13) 

Bødkergården - specialgruppen - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.174454/13) 

Dagtilbudsbestyrelsen Frederikshavn Nord - høringssvar udmøntning 

folkeskolereform (dok.nr.176277/13) 

Kaj Bundvad Fritidscenter - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176079/13) 

Ungdomshuset Sct. Laurentius - høringssvar udmøntning af folkeskolereform (dok.nr.176098/13) 

Strandby Fritidscenter - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176088/13) 

Sæby Fritids- og Ungdomsklub + Solsikken - høringssvar udmøtning 

folkeskolereform (dok.nr.176084/13) 

Ungdomsgården Hånbæk - høringssvar udmøntning af folkeskolereform (dok.nr.176677/13) 

Ålbæk Ungdomsklub - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176910/13) 

BUPL Nordjylland - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176916/13) 

DLF Lærerkreds Nord - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176913/13) 

FOA Frederikshavn - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176083/13) 

LO Vendsyssel - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176973/13) 

FOU - høringssvar vedr udmøntning folkeskolereform (dok.nr.176078/13) 

Integrationsrådets høringssvar udmøntning folkeskolereformen (dok.nr.177894/13) 

Handicaprådet - høringssvar udmøntning folkeskolereform (dok.nr.180844/13) 

Samlede udtalelser fra MED-fora - vedr udmøntning folkeskolereformen (dok.nr.182144/13) 
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3. Implementering af folkeskolereformen 

 

Sagsfremstilling 

Administrationen for Børn og Kultur fremlægger på mødet en status for 

reformprocessen. 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Orientering taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hera 

 Besl. komp: BUU 
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4. Evaluering af ressourcetildelingsmodel til 10. klassecenter 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 8. marts 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny 

ressourcetildelingsmodel til 10. klasse. Tildelingsmodellen trådte i kraft samtidig 

med etableringen af et 10. klassecenter i Frederikshavn Kommune. 

Samtidig med beslutningen om at gå fra en tildelingsmodel der først og fremmest 

var baseret på klassetal og i mindre grad på elevtallet og til en model der 

udelukkende er elevtalsafhængig blev det også besluttet, at modellen skulle 

evalueres ultimo 2013 med henblik på en eventuel justering. 

  

Beskrivelse af eksisterende model 

Ressourcetildelingen, der er på kr. 30.700 pr. elev, fremkom ved en 

gennemsnitsberegning af de tre foregående års udgifter til: 

 Udmeldte lærerressourcer 

 Udgifter til lærerløn 

 Vikarmidler 

 Udgifter til uddannelse 

 Ressourcer til undervisningsmidler, elevaktiviteter, inventar, kontorartikler 

m.m. 

  

Dertil kommer timer til aldersreduktion, som tildeles efter behov. 

Der er også indbygget en ”vippemodel”, der tilgodeser evt. elevtilgang og 

elevafgang i løbet af skoleåret. ”Vippetallet” = 5. 

Elevtallet justeres pr. 01.05., 01.09. og 01.02 

  

Evaluering af modellen 

Ressourcetildelingen på kr. 30.700 (2012 niveau) pr. elev er som udgangspunkt et 

rimeligt niveau, men der bør indbygges en fremskrivning, der tager hensyn til løn- 

og prisudviklingen.   

  

Den eksisterende vippemodel med et vippetal på 5 er tilfredsstillende og kan 

håndteres i praksis. 

  

På nuværende tidspunkt justeres elevtallet tre gange årligt, 01.02, 01.05 0g 01.10. 

Dette ønskes ændret til, at der kun foretages justeringer i elevtallet to gange årligt, 

01.05 og 01.10. 

En justering pr. 01.02. er svær at udmønte, da det ikke vil være muligt at nå at 

effektuere en personalejustering i det igangværende skoleår. 

 

Indstilling 

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

beslutter, at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/10973 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: befa 

 Besl. komp: BUU 
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1. ressourcetildelingen på kr. 30.700 pr. elev løn- og pristals fremskrives 

2. elevtallet justeres to gange årligt: 01.05. og 01.10 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Sagen sendes i høring i Ungdomsskolebestyrelsen 

  

Sagen genoptages 
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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 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 5. december 2013 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 7. november, blev det besluttet, at 

beskrivelsen af det nye ergo- og fysioterapeutisk træningstilbud, jf. Servicelovens § 

44, skulle sendes i høring i Handicaprådet den 21. november. Ifølge det modtagne 

høringssvar tilkendegiver Handicaprådet, at de ser positivt på beskrivelsen af 

tilbuddet og har i øvrigt ingen kommentarer. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1.     tager Handicaprådets høringssvar til efterretning 

2.     godkender at det ny træningstilbud etableres i overensstemmelse med 

den forelagte beskrivelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 21. november 2013 

Handicaprådet ser positivt på forslaget, og har ingen kommentarer. 

  

Fraværende: Rikke Løgtved og suppleant, afbud Flemming Klougart - i stedet 

møder suppleant Birgit L. Svendsen,  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3965 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Ergo- og fysioterapeutisk træningstilbud godkendt 

 

Bilag 

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

Handicaprådets høringssvar (dok.nr.176976/13) 
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6. Godkendelse af rammer for tilsyn med Dagplejen i 

Frederikshavn Kommune og private børnepassere 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med 

indholdet i dagtilbud og på hvilken måde opgaverne udføres. Det er ikke et krav, at 

medlemmerne af kommunalbestyrelsen personligt udfører og tilrettelægger 

tilsynsvirksomheden, og i Frederikshavn Kommune har Kommunalbestyrelsen 

delegeret udførelsen af tilsynet til forvaltningen. Det betyder for Dagplejen, at det er 

dagplejepædagogerne, der har tilsynsfunktionen. 

  

Center for Dag- og Fritidstilbud har netop revideret rammerne for det pædagogiske 

tilsyn i den kommunale Dagpleje samt rammer for tilsynet med de private 

børnepassere. Hensigten har været at opkvalificere indholdet, således at det svarer 

til den aktuelle lovgivning på området samt stemmer overens med det 

serviceniveau, byrådet har besluttet er gældende i kommunen. De reviderede 

rammer er vedlagt som bilag. 

  

Kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre kommunens rammer for 

tilsyn. Når rammerne er godkendt af BUU vil de blive lagt på kommunens 

hjemmeside til almen orientering. 

  

Rammerne er udarbejdet efter dagtilbudsvejledningen, hvor det bl.a. fremgår at 

formålet for tilsynet skal være beskrevet. Fastlæggelsen af rammer skal sikre 

systematik, så der føres tilsyn med alle relevante elementer. 

  

I rammerne lægges vægt på, at kommunens tilsyn udmøntes i alle sammenhænge, 

hvor forvaltningen og dagplejen samarbejder og mødes, men at der også 

forekommer anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg (dog udelukkende uanmeldte 

tilsynsbesøg hos private børnepassere). 

  

Rammerne for tilsynet nævner fire slags målrettede tilsyn, nemlig: Økonomisk 

tilsyn, tilsyn i forhold til sikkerhed, brandtilsyn og pædagogisk tilsyn. Disse områder 

er alle omfattet af tilsynsforpligtelsen. 

 

Indstilling 

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

 drøfter forslaget til rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn 

Kommune og private børnepassere med henblik på godkendelse 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15008 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: elwi 

 Besl. komp: BUU 
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 tager stilling til om forslaget skal sendes til høring i Dagplejens 

Forældrebestyrelse og MED-Dagpleje inden endelig godkendelse 

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

2.     Godkendt med henblik på høring i Dagplejens forældrebestyrelse og MED-

dagplejen. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jeppe Nielsen Kyk 

 

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 5. december 2013 

Forslag til rammer for det pædagogiske tilsyn i Den Kommunale Dagpleje samt 

rammer for tilsynet med de private børnepassere har været i høring i Dagplejens 

forældrebestyrelse og MED Dagpleje og er blevet godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 

 

Indstilling 

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

Ungdomsudvalget tager høringen til efterretning og godkender forslaget til rammer 

for tilsyn med Dagplejen i Frederikshavn Kommune og kommunens private 

børnepassere. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Forslag til rammer for tilsyn med Dagplejen i Frederikshavn Kommune og private 

børnepassere godkendt 

 

Bilag 

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (dok.nr.109220/13) 
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7. Godkendelse af retningslinjer for dokumentation i sager om 

privat specialtandlægeydelser 

 

Sagsfremstilling 

For de 16-17årige, der vælger at modtage kommunal tandpleje ved 

privatpraktiserende tandlæge gælder, at dette omfatter hele det tandplejemæssige 

tilbud – også eventuelt tandreguleringsbehandlinger. 

Tandplejebekendtgørelsens § 3, stk. 5 tilsiger, at kommunalbestyrelsen godkender 

iværksættelsen og behandlingstilbuddet for ikke overenskomstfastsatte 

behandlinger, herunder de omkostningskrævende tandreguleringsbehandlinger. 

Den kommunale tandpleje er tillagt denne myndighedsopgave, da den kræver 

tandlægefaglig indsigt, og har over de seneste år oplevet vanskeligheder i 

forbindelse med prismæssige vurderinger fortrinsvis på grund af 

manglende/utilstrækkelig beskrevet vurderingsgrundlag fra ansøgende tandlæge. 

De kommunale tandplejer i Frederikshavn – og Hjørring Kommuner har, efter 

forespørgsel om regelfortolkningen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 

udarbejdet vedhæftede forslag til administrative regelsæt, som vil kunne afbøde de 

uhensigtsmæssigheder, der kan opleves ved bevillingsprocedurerne. 

  

Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn Kommune indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender vedlagte udkast til retningslinje om 

dokumentationskrav i sager om privat specialtandlægeydelser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender vedlagte udkast til retningslinje for 

dokumentationskrav i sager om privat specialtandlægeydelser. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Udkast godkendt 

 

Bilag 

UDKAST retningslinjer ved orto-vurderinger Frederikhavn kommune (dok.nr.179342/13) 

Underskrevet besvarelse til De Offentlige Tandlæger vedr fortolkning af reglerne for fritvalgsordningen i 

bsvar fra Ministeriet af 11. oktober 2012 (dok.nr.179345/13) 

Svar fra Ministeriet for sundhed, oktober 2013 (dok.nr.179343/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24151 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: kith 

 Besl. komp: BUU 
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8. Udkast til Handicappolitik 2014-17 

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar. 

Politikken sendes derfor til høring, med henblik på at de forskellige fagudvalg 

kommer med kommentarer til udkastet. 

  

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af 

Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende, 

medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet 

indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere 

i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail 

handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater 

og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag. 

   

Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer 

kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i 

december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes 

høringssvar afgivet senest den 2. december 2013.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget afgiver kommentarer til det første udkast til en ny 

handicappolitik. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar videreformidles. Se vedhæftede bilag. 

 

Bilag 

Handicappolitikken - første udkast (dok.nr.163517/13) 

BUU høringssvar til 1. udkast Handicappolitik 2014 - 2017 (dok.nr.178676/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: CSH 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: BUU 

 
  

mailto:handicappolitik@frederikshavn.dk
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9. Orientering om navngivning af Dagtilbudsområde 

Frederikshavn Vest 

 

Sagsfremstilling 

Dagtilbudsleder for Dagtilbudsområde Frederikshavn Vest har fremsendt oplysning 

om, at der i dagtilbudsområdet er afholdt en navnekonkurrence blandt alle forældre 

til børn i dagtilbudsområdet. Blandt de foreslåede navne fra forældrene er det ved 

en flertalsafstemning blandt personalet besluttet at navngive dagtilbudsområdet 

”Børnekompasset”. 

De enkelte enheders navn bevares under områdenavnet: ”Børnekompasset” 

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Orientering taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24152 

 Forvaltning: CDF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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10. 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 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt til og med september 2013 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent et år tilbage fra oktober 2012 til og med september 2013. Der er, 

som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

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 

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

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Orientering taget til efterretning 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik sept. 2013.doc (dok.nr.169753/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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

Ungdomsudvalgets regi 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering om status på jobrotationsprojekt for folkeskolelærere i 

Frederikshavn Kommune 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

Orientering taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12597 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU 
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12. Udearealer ved ny døgninstitution, Suensonsvej 1, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med opførelsen af ny døgninstitution, er der konstateret jordforurening 

på grunden. Forureningen bliver opdaget idet der bliver bortkørt overskudsjord og 

der tages jordprøver af dette. Der er taget 5 prøver, hvori der er 2 rene jordprøver, 

2 lettere forurenede prøver og en kraftig forurenet jordprøve.  

I forbindelse med opstarten af projektet har NIRAS udarbejdet en geoteknisk 

undersøgelse af grunden og jordforholdene, og på daværende tidspunkt har 

prøverne ikke vist synlig forurening. Ejendommen har ikke tidligere været kortlagt 

som forurenet i Region Nordjyllands register over forurenede grunde, og der har i 

grundens historik, hvor der har været vuggestue siden 1970, ikke været forhold, der 

kunne give anledning til mistanke om forurening. 

  

Der ansøges nu om en § 8 tilladelse jf. Jordforureningsloven. Denne tilladelse 

indebærer, at der via en delvis udskiftning af eksisterende jord og udlægning af ny 

ren jord, der hvor der ikke er etableret varig fast belægning, sikres at der ikke er 

sundhedsmæssig risiko for forurenet jord, da de øverste 0,5 m vil være 

rene/uforurenede. Ejendommen vil herefter kunne blive kortlagt jævnfør 

jordforureningsloven på Vidensniveau 2. 

Det er vurderet af NIRAS, at arbejdet med renovering af ude arealerne, tidligst kan 

påbegyndes 1. december 2013 på baggrund af det nuværende stadie i byggeriet. 

På baggrund af erfaringer fra tilsvarende opgaver vurderes det, at arbejdet med 

opgravning og bortkørsel af forurenet jord, samt efterfølgende retablering af 

belægninger og ubefæstede arealer, vil tage ca. 8 – 9 uger. Dette giver en forventet 

afslutning af afværgeforanstaltningerne omkring 15. februar 2014.  

Da afværgeforanstaltningerne skal gennemføres i vinterperioden 2013 – 2014, kan 

det ikke afvises, at der kan forekomme flere arbejdsdage, hvor det ikke er muligt at 

foretage afgravning eller retablering af ubefæstede eller befæstede arealer.  

  

For ibrugtagning af institutionen kan opstilles 3 scenarier: 

  

Scenarie 1. Indflytning primo januar 2014 

Ved en indflytning først i januar 2014, vil der på ejendommen foregå afgravning af 

forurenet jord omkring bygningerne med gravemaskiner og lignende. For at sikre 

beboere og medarbejdere mod kontakt med maskiner og forurenet jord, vil der blive 

opsat et mobilt byggepladshegn rundt om de berørte arealer. Dette vil betyde, at 

der kun vil være adgang til bygningen via en befæstet gangsti. De øvrige 

befæstede arealer omkring bygningerne vil først kunne tages i brug efter den 15. 

februar 2014. 

  

Scenarie 2. Indflytning den 15. februar 2014 

Udskydes indflytningen til den 15. februar 2014, kan det, under forsætning af en 

mild vinter, forventes at afværgeforanstaltningerne samt den efterfølgende 

reetablering vil kunne være gennemført. Arealerne omkring bygningerne vil ved 
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indflytningen fremstå med belægninger og muld. Bedene er beplantet og 

græsarealerne vil kunne græs sås, når vejret mildner omkring april/maj. 

  

Scenarie 3. Indflytning, foråret 2014 

Såfremt der frem mod den 15. februar 2014 forekommer en periode med hård frost, 

vil datoen for en endelig afslutning af afværgeforanstaltningerne ikke kunne 

gennemføres til den 15. februar. Der kan på dette grundlag ikke fastsættes en dato 

for afslutning af jordarbejdet og det efterfølgende retableringsarbejde.  

I dette tilfælde vil der kunne opsættes mobilt byggepladshegn, således der ikke er 

mulighed for kontakt med forurenet jord og maskiner frem til en aflevering af ude 

arealerne, svarende til scenarie 1.   

Udgiften til jordrenoveringen forventes at beløbe sig til cirka 1,3 mio. kr. som der 

ikke vil være dækning for inden for døgninstitutionens anlægssum. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

-      tager orienteringen til efterretning 

-      godkender, at afværgeforanstaltningerne igangsættes 

-      anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udgifterne til 

jordrenoveringen, forventeligt 1,3 mio. kr. finansieres via uforbrugte midler 

til renoveringer på skoleområdet (Placeret i Økonomiudvalgets regi) 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

1.     Orienteringen taget til efterretning 

2.     Godkendt 

3.     Anbefales 
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13. Struktur i forbindelse med ibrugtagning ny døgninstitution 

 

Sagsfremstilling 

Den tidsmæssige forskydning af indflytningstidspunktet i den nye døgninstitution, 

og den deraf følgende ændring af planlægningen, giver anledning til en revurdering 

af, om Gaarden skal flytte ind samtidigt med Minibo primo marts 2014.  

Der er i døgncentret opmærksomhed på, at det for hele den gruppe af børn og 

unge der skal flytte til den nye institution, er vigtigt at arbejde med motivation og 

tryghed. Som udgangspunkt vil børnene/ de unge foretrække det kendte. 

Udskydningen af indflytningstidspunktet vil give mulighed for at arbejde med at 

motivere og skabe tryghed i forhold til flytningen for hele børne- og ungegruppen. 

De vil få mulighed for at se den færdige institution i god tid inden flytningen, - vil 

kunne være med til at planlægge den endelige indretning, - snakke om traditioner, 

og vil kunne støttes i at se de muligheder der ligger i faciliteterne på institutionen og 

i institutionens beliggenhed.  

  

Aktuelt er der på Minibo indskrevet 7 børn/unge i alderen 11 – 16 og på Gaarden 5 

unge i alderen 14 – 18. Ved en samtidig indflytning vil børn og ungegruppen blive 

stillet lige i forhold til: 

  

 at blive inddraget i forhold til endelig indretning og ibrugtagning af 

institutionen og dermed adgang til et fælles ejerskab til stedet 

 fordeling af værelser 

 at få et fælles hjem fra dag et, og ikke skulle flytte ind i ”andres” etablerede 

hjem. 

 adgang til personaleressourcerne og de tilbud der kan gives i den nye 

institution grundet beliggenhed, faciliteter og aktiviteter. Når 

personalegruppen overflyttes samlet, sikres samtidigt fortsat adgang til det 

personale som den enkelte unge er mest knyttet til. 

 de differentierede tilbud, der kan gives i den nye institution grundet 

indretning, eksempelvis udflytnings afdeling, hvor de ældste unge kan 

gives den fornødne personlige støtte samtidigt med, at de trænes i de 

færdigheder, der knytter sig til en voksen tilværelse. 

  

Hvis de fem unge der nu har ophold på Gaarden, skal vente med at flytte til 

slutningen af 2014, må forudses at deres muligheder og situation på Gaarden 

langsomt bliver påvirket i negativ retning. At være så lang tid på en institution, der 

står overfor en geografisk afvikling, vil indebære at de bliver fastholdt i en negativ 

forventning til fremtiden, med deraf følgende usikkerhed om, hvordan deres 

situation bliver efter flytningen. Usikkerheden vil være en særlig stor belastning for 

disse børn. Almindeligvis anbefales i forbindelse med flytninger, at de skal 

iværksættes rimeligt hurtigt efter at beslutningen er taget og med en forholdsvis 

kort ud og indslusning.  

Med et faldende børnetal på Gaarden over 2014 vil det endvidere være oplagt at 

flytte personalet til andre opgaver i Døgncentret successivt, hvilket vil betyde, at de 
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unge skal sige farvel til personale de er knyttet til over flere gange. Endelig må 

også forudses, at det i løbet af 2014 vil kunne forekomme, at der udskrives 

yderligere unge, hvorefter det sociale miljø på Gaarden kan blive sårbart med så 

lille en gruppe. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

1.     Beslutter, at Døgncentrets to afdelinger, Gaarden og Minibo tager det nye 

institutionsbyggeri på Suensonsvej i brug samtidigt, estimeret primo marts 2014 

2.     såfremt udvalget ikke kan tiltræde ovenstående indstilling, indstilles alternativt, 

at tidligere beslutning om, at der ikke indskrives nye børn/ unge på Gaarden 

ophæves, således at der kan opretholdes fuld drift og dermed også et 

kvalificeret pædagogisk miljø frem til flytning til Suensonsvej ultimo 2014. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013 

1.     Godkendt 

Der åbnes for indskrivning på Gården i mellemperioden 

2.     Udgår 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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