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1. Dialog med Thorshøj Børnehus

Sagsfremstilling
Thorshøj Børnehus har rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget med 
henblik på at drøfte Thorshøj Børnehus fremtid efter beslutningen om et 
bæredygtigt børneområde. 
 
Thorshøj Børnehus ønsker i den forbindelse endvidere at drøfte muligheden for at 
etablere pasningstilbud til 0-3 årige børn i institutionen med udvalget. 
 
Thorshøj Børnehus inviteres til en dialog med udvalget kl. 15.00-15.45.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget har 
en dialog med Thorshøj Børnehus vedrørende deres henvendelse.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Dialogen er gennemført.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24251
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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2. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.216.000 kr.   
Administration af anlægsprojekter – 
daginstitutionsområdet

401.000 kr.

Digitalisering af skoleområdet 3.480.000 kr.
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag  1.801.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 522.000 kr.
Projekt Skagen – udvikling af specialiseret social indsats 1.022.000 kr.

I alt  8.442.000 kr.
 
                                                                                                      
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at frigive rådighedsbeløbene på 8.442.000 kr. for 
2015.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BK
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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3. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 
                                                      

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person 
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret 

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.
 
Indstilling
Børne og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
oversigten over uddelegering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 
2015 til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)
 

Bilag
2015 identificerbare omkostningssteder BUU (dok.nr.214758/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/430
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU
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4. Regeringsmidler til dagtilbudsområdet i 2015-2016

Sagsfremstilling
I november 2014 blev der på socialområdet indgået en delaftale for finansloven 
2015.
 
Aftalen indeholder blandt andet flere penge til pædagogisk personale i dagtilbud. 
 
Der afsættes over de næste fire år en milliard kroner til dagtilbudsområdet, det vil 
sige 250 mio. kr. pr. år. Midlerne vil for 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en 
ansøgningspulje. Fra 2017 overgår de ekstra millioner permanent til kommunernes 
bloktilskud. 

Ansøgningspuljen betyder, at de ekstra midler i 2015 og 2016 fordeles til 
kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunen. Frederikshavn 
Kommunes andel svarer til ca. 2.2 mio. kr., på baggrund af antallet af 0-5 årige pr. 
1. januar 2014. 
 
Kommunerne er forpligtet til at anvende de ekstra midler til pædagogisk personale i 
daginstitutioner og dagpleje.
 
Det er vurderet, at de 250 mio. kr. vil betyde 600 ekstra pædagoger på landsplan, 
og dette oversat til Frederikshavn Kommune vil betyde ca. 5,2 pædagoger. 
 
Pengene er øremærket, så kommunen skal dokumentere, at de øger midlerne til 
mere pædagogisk personale for at få andel i puljen.
 
FOA Frederikshavn har i en henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget den 15. 
december 2014 opfordret udvalget til at ansøge om at få del i puljen.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at det 
godkendes, at der ansøges om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i 
dagtilbud.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

Bilag
Brev fra FOA til BUU - mere pædagogisk personale i dagtilbud.pdf (dok.nr.216721/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24221
 Forvaltning: BK
 Sbh: trje
 Besl. komp: BUU
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5. Ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

Sagsfremstilling
På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2013 blev udvalget 
præsenteret for forskellige forslag til ressourcetildelingsmodeller. Modellerne var 
udarbejdet af BDO.
 
På daværende tidspunkt besluttede udvalget, at der ikke skulle arbejdes videre 
med sagen, da det i mellemtiden var blevet besluttet at indføre en ny reform på 
folkeskoleområdet. Reformen trådte i kraft den 01.08 2014.
 
I forbindelse med at Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 4. september 2014 
behandlede ”Bæredygtigt Børneområde”, vedtog et flertal i Børne- og 
Ungdomsudvalget, at de inden udgangen af 2014 vil tage beslutning om, hvorvidt 
der skal indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet.
Hensigten er, at en ny model skal rumme tildeling til undervisning i kommunens 
normalklasser og til SFO delen.
 
Som det ser ud nu, er der en tildelingsmodel der dækker SFO delen og en anden 
model, der dækker undervisningsdelen. 
 
Med reformen er der en større sammensmeltning mellem undervisning og fritid og 
det vil derfor forekomme naturligt, at modellerne rummer begge dele.
 
Kommunens specialklasser vil fortsat få en særskilt ressourcetildeling.
 
Vi vil fastholde, at tid til inklusionslærere, aldersreduktion, ledelsestid, sekretærtid 
ligger udenfor de foreslåede tildelingsmodeller.
 
Nuværende tildelingsmodel
Den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er primært baseret på 
klassetal, hvilket betyder, at skolerne får tildelt ressourcer, efter hvor mange klasser 
der skal dannes. Dette tal justeres ved klasseudløsende ændringer helt frem til 
første skoledag i august. 
Det kan have store konsekvenser for den enkelte skole, da en enkelt elev kan være 
årsag til, at der enten skal nedlægges eller dannes en ny klasse på et tidspunkt, 
hvor den øvrige planlægning for skoleåret er på plads.
 
Foruden ressourcer til den faglige undervisning får skolerne også særskilte 
udmeldinger på timer til holddannelse, særlig støtte, tosprogede elever og 
understøttende undervisning. Disse timer meldes ud som en blanding af elevtals- 
og klassetals afhængige faktorer.
 

Nye tildelingsmodeller
Vi har udarbejdet to forskellige modeller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/17981
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Model 1
Model 1 er en ren elevtalstildelingsmodel.
Der gives tildeling pr. elev, som er afhængig af klassetrin. Forskelligheden er 
begrundet i, at eleverne har forskellige undervisningstimetal på de forskellige 
klassetrin
 
Model 2
Model 2 er en kombination af en grundtildeling pr. skole samt en elevtalsafhængig 
tildeling. Også her er tildelingen forskellig afhængig af elevens klassetrin
 
Der er arbejdet med en grundtildeling på 18.963 timer. 
Tallet er fremkommet ved at beregne, hvor mange timer en klasse skal undervises i 
fagene igennem et helt skoleforløb fra børnehaveklasse til 9. klasse. Hertil er tillagt 
timer til opgaver, der er tilknyttet undervisningen, forældresamarbejde, efter- og 
videreuddannelse, møder m.m.
 
Modellerne er udarbejdede så de er tilpasset budgetrammen for 2015, dvs. at 
besparelserne fra ”Bæredygtigt børneområde” er inkluderet i modellerne.
  
Flg. timer er taget med i den samlede timeoptælling, som danner grundlaget for 
timeudmeldingen:

-       Timer til den faglige undervisning
-       Timer til holddannelse
-       Timer til særlig støtte
-       Timer til den understøttende undervisning.

 
For at kunne lave et sammenligningsgrundlag mellem de nye tildelingsmodeller og 
den eksisterende model, har vi i begge tilfælde anvendt de klasse- og elevtal, som 
er anvendt i budgetgrundlaget.
 
Der er en besparelse på området på 7,5 %. Denne andel vil også slå igennem på 
de ressourcer, der er beregnet til timer til holddannelse, understøttende 
undervisning og særlig støtte.
 
I begge modeller er ressourcer til SFO indarbejdet – morgenmodul, 
eftermiddagsmodul, heldagsmodul.
  
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at

1.     de fremlagte modeller drøftes
2.     det videre forløb besluttes

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
1. Drøftet

2. Et flertal (A, SF, V, DF) i Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at anvende 
model 1 som fremadrettet tildelingsmodel med virkning fra 1. august 2015. 
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Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at få en model for tildeling for SFO området, 
der indeholder en grundtildeling samt en elevtildeling, som fremlægges på Børne- 
og Ungdomsudvalgets møde i januar 2015.

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om en ny 
ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet ønskede udvalget også, at der 
bliver udarbejdet forskellige tildelingsmodeller på SFO området.
Der er udarbejdet forslag til flg. modeller:
 
Model 1:
En tildelingsmodel hvor tildelingen udelukkende er baseret på en tildeling pr. barn.
 
Model 2:
En tildelingsmodel, som er en kombination af en grundtildeling samt en tildeling pr. 
barn.

a)    Der gives en grundtildeling pr. skole kombineret med en tildeling pr. barn 
b)    Der gives en grundtildeling pr. skoleafdeling kombineret med en tildeling 

pr. barn
 

For de omtalte modellers vedkommende, er der indenfor den givne ramme muligt 
for alle afdelingerne at opretholde de nuværende åbningstider.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget 

1. drøfter de fremlagte modeller
2. beslutter, hvilken model der skal anvendes

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
1. Drøftet.
 
2.  Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg beslutter at anvende model 2 A.
 
Der er opdaget en fejl i bilag 5.1. Bilaget vil blive tilrettet og tilføjet referatet i uge 3.
 

Fraværende Ida Skov (Ø)

Bilag
Sammenligning af resursen Ny model kontral nuværende (dok.nr.196487/14)
SFO-overblik sammenligning Ny model kontral nuværende til BUU.pdf (dok.nr.217763/14)
Ny prosa tilrettet jvf. BUU 8. januar 2015 (Ressourcetildelingsmodel) (dok.nr.9039/15)
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6. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for 
Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter

Sagsfremstilling
Den gældende styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Frederikshavn 
Kommune trådte i kraft 1. januar 2013. Vedtægterne blev udarbejdet i forbindelse 
med omorganisering af dagtilbudsom-råderne, hvor man gik fra ni til seks 
dagtilbudsområder.
 
I budgetforliget for 2015 og overslagsårene blev det vedtaget, at oprette et 
Bæredygtigt Børneområde bestående af fire distrikter. For dagtilbudsområdet vil 
dette betyde, at de nuværende seks dagtilbudsområder samt dagplejen pr. 1. 
august 2015 bliver lagt sammen i fire dagtilbudsdistrikter med distriktslederen som 
leder. Den nye organisatoriske struktur gør, at der vil blive én samlet 
distriktsbestyrelse i hvert af de fire distrikter med forældrerepræsentanter fra såvel 
dagtilbuddene som dagplejen.
 
Center for Dag- og Fritidstilbud har udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for de 
kommunale dagtilbudsområder i Frederikshavn Kommune.
Forslaget indeholder få ændringer i forhold til kommunens nuværende 
styrelsesvedtægt, og ændrer ikke overordnet ved det udlagte kompetenceniveau 
for distriktsbestyrelsen på dagtilbudsområdet.
 
Ændringsforslagene er rettet mod følgende: 

 Det nuværende begreb ”dagtilbudsbestyrelse” betegnes fremover 
”distriktsbestyrelse”·

 Dagplejen og dagtilbuddene bliver én samlet enhed og får en fælles 
distriktsbestyrelse.

 Begrebet daglig pædagogisk leder betegnes fremover afdelingsleder 

Forslaget opfylder Dagtilbudslovens krav til styrelsesvedtægt. Forslaget skal ses 
som et samlet nyt forslag, hvor flere elementer i styrelsesvedtægten principielt kan 
ændres, hvis udtalelser fra høringen i de nuværende dagtilbudsbestyrelser giver 
anledning hertil. Det forudsættes, at eventuelle justeringer ligger inden for 
dagtilbudslovens rammer.
 
Dagtilbudsloven foreskriver, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 
vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud, efter at have indhentet 
udtalelse fra dagtilbudsbestyrelserne. De nye styrelsesvedtægter skal i anvendelse 
pr. 1. august 2015, når Bæredygtigt Børneområde igangsættes.
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/14648
 Forvaltning: BK
 Sbh: piso
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget: 

1. godkender, at den nye styrelsesvedtægt sendes i høring hos de 
nuværende dagtilbudsbestyrelser i de kommunale dagtilbudsområder

2. behandler sagen igen efter høringsrundens udløb

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1.     Indstillingen godkendt.  Styrelsesvedtægten sendes i høring med de ændringer 

der blev drøftet på mødet.
 
2.   Indstillingen godkendt
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter - gældende fra 1. august 
2015 (dok.nr.214084/14)
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7. Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 
skolevæsen

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af ”Bæredygtigt Børneområde”, som også inkluderer en 
strukturændring på folkeskoleområdet, skal ”Styrelsesvedtægten for Frederikshavn 
Kommunes skolevæsen” ændres i forhold til de vedtagne beslutninger.
 
Det fremgår af Folkeskolelovens § 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra 
Skolebestyrelserne skal fastsætte en styrelsesvedtægt for styrelsen af kommunens 
skolevæsen.
 
Vedtægten beskriver:

 Skolebestyrelsens sammensætning på de enkelte skoler, herunder

-         Valg af forældrerepræsentanter
-         Valg medarbejderrepræsentanter
-         Valg af elevrepræsentanter
-         Udpegning af eksterne repræsentanter

 

 Skolebestyrelsens mødevirksomhed, beføjelser m.m.
 Elevråd
 Dialogmøder

 
Center for Skole udarbejder desuden et bilag til styrelsesvedtægten. Bilaget har 
først og fremmest til formål at informere skolens brugere om forhold vedrørende 
folkeskolen. Bilaget skal indeholde de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har 
truffet vedrørende skolestrukturen mv. 
 
Det fremsendte materiale vedr. ”Bilag til styrelsesvedtægten” er et uddrag af det 
endelige bilagsmateriale. Uddraget er den del, der skønnes væsentligt for høringen. 
Det endelige bilagsmateriale drøftes på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i 
marts.
 
Indstilling
Børne og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 
 

1.     skolebestyrelsernes sammensætning ved de enkelte skoler
2.     at styrelsesvedtægten samt uddrag af bilag sendes i hørring i 

skolebestyrelserne i perioden den 9. februar - 20. februar 2015. 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/16614
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
1. Indstillingen godkendt.
 
2. Indstillingen godkendt. Styrelsesvedtægten sendes i høring med de ændringer 
der blev drøftet på
    mødet. 
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Uddrag af "Bilag til Styrelsesvedtægt" (dok.nr.212838/14)
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen (dok.nr.155439/14)
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8. Oprettelse af et kombineret 10. klassetilbud

Sagsfremstilling
I forbindelse med oprettelse af erhvervsuddannelse for 10.klasse (EUD10) har der 
været afholdt møde mellem Frederikshavn Kommune og SOSU Nord, EUC Nord 
og Frederikshavn Handelsskole. I den henseende blev muligheden for at oprette et 
kombineret 10. klasseforløb drøftet. (Se bilag for beskrivelse af EUD10 og 
kombineret 10. klasse)
 
Ifølge Folkeskolelovens § 19 e kan Kommunalbestyrelsen, ”… ved indgåelse af 
overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-
klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb.” Undervisningen skal organiseres således, at eleverne efter skoleåret 
har afsluttet såvel 10. klasse som første del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb. 
 
I Frederikshavn Kommune vil et kombineret 10. klassetilbud udføres i et 
samarbejde mellem 10. klassecenter Frederikshavn, SOSU Nord, EUC Nord samt 
Frederikshavn Handelsskole. Tilbuddet, der er beskæftigelsesrettet, vil henvende 
sig til unge, som ønsker en kombination af teoretisk og praktisk undervisning. 
 
Det mere fleksible kombinerede 10. klassetilbud erstatter den tidligere 20/20 
ordning, som bestod af 20 ugers undervisning i folkeskolen og 20 ugers 
undervisning i en erhvervsuddannelses grundforløb.

Administrationen vil på et kommende møde fremlægge en sag om EUD10.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at 
Center for Unge undersøger muligheden for opstart af et kombineret 10. 
klassetilbud fra skoleåret 2015/16.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Notat vedr. kombineret 10. klassetilbud.docx (dok.nr.214228/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24147
 Forvaltning: BK
 Sbh: chst
 Besl. komp: BUU
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9. Ansøgning om tilladelse til at oprette privat 
pasningsordning for børn fra 6-11 år

Sagsfremstilling
Børn og Kultur har modtaget en ansøgning om oprettelse af privat pasningstilbud i 
Skagen.
 
Ansøgeren ønsker at etablere en privat pasningsordning for op til 5 skolebørn fra 
børnehaveklasse til og med 3. klasse. 
Den private pasningsordning etableres i ansøgers hjem. Den daglige åbningstid vil 
være kl. 14.00 – 19.00 på alle skoledage.  
 
Frederikshavn Kommune har ikke tidligere haft lignende tilbud.
Center for Skole ønsker derfor, at Børne- og Ungdomsudvalget tager en principiel 
drøftelse af, om der skal være en mulighed for at etablere private pasningstilbud 
som en pendant til Skolefritidsordningerne (SFO).
 
I Dagtilbudslovens §§ 78 og 79 er bestemmelserne for private pasningsordninger 
beskrevet

 Hvis man etablerer et privat pasningstilbud, der drives uden offentlige 
midler og finansieres helt eller delvist ved forældrebetaling, kræver det 
kommunalbestyrelsens tilladelse, hvis man modtager flere end to børn.

 Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private 
pasningsordning.

 Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til pasning af op 
til 5 børn

 Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give 
tilladelse til, at der modtages op til 10 børn.

Private pasningsordninger er, ligesom alle andre dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 
også omfattet af formålsbestemmelsens § 1 i dagtilbudsloven.
 
Frederikshavn Kommune vil ikke have udgifter i forbindelse med etableringen af et 
pasningstilbud, da der rent lovgivningsmæssigt kun skal ydes tilskud til privat 
pasning af børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, jf. Dagtilbudslovens § 
80.
 
Ved godkendelse af personer, der ønsker at udføre opgaven, vil der blive lagt vægt 
på de samme hensyn, som ved godkendelse af private børnepassere og 
kommunale dagplejere.
   
Afslår kommunalbestyrelsen at give tilladelse til etablering at et privat 
pasningstilbud kan afgørelsen efter § 97 indbringes for Det Sociale Ankenævn.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21372
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget  

1. drøfter det principielle i at etablere private pasningstilbud for skolebørn i 
Frederikshavn Kommune

2. beslutter om udvalget vil imødekomme ansøgningen

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1. Drøftet.
 
2. Et flertalt bestående af SF, DF og A beslutter ikke at imødekomme ansøgningen. 
 
V ønsker at imødekomme ansøgningen. Mange forældre pendler til og fra job og 
har behov for et pasningstilbud, der strækker sig ud over det kommunale tilbud og 
forældre skal have mulighed for selv at vælge den bedst mulige pasningsmulighed 
for deres børn
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
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10. Orientering om ny styrelsesvedtægt og godkendelse af 
driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens 
Fritidstilbud i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Pr. 1. januar 2015 fusionerer Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj 
Bundvad Fritidscenter i et nyt selvejende fritidstilbud. Fusionen har baggrund i 
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12. juni 2014 om ny struktur på 
fritidsområdet.
 
De tre fusionerede fritidstilbuds gældende styrelsesvedtægter og driftsaftaler 
ophører pr. 1. januar 2015 og skal erstattes af ny fælles styrelsesvedtægt og 
driftsaftale. 
 
Styrelsesvedtægt
Kommunalbestyrelsen bør ifølge dagtilbudsloven påse at det nye fritidstilbud har en 
styrelsesvedtægt, der sætter rammen for arbejdet i fritidstilbuddet, før 
Kommunalbestyrelsen kan indgå en driftsaftale med det selvejende fritidstilbud.
 
Bestyrelserne i de tre nuværende fritidstilbud har udarbejdet en ny 
styrelsesvedtægt, der opfylder Dagtilbudslovens krav til en styrelsesvedtægt.
 
Driftsaftale
Efter Dagtilbudsloven baseres driften af et selvejende fritidstilbud på en driftsaftale 
mellem kommunen og bestyrelsen for det selvejende fritidstilbud. Der er udarbejdet 
en ny driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens Fritidstilbud i 
Frederikshavn med udgangspunkt i KL’s standard for en driftsoverenskomst med 
en selvejende institution.
 
Både styrelsesvedtægt og driftsoverenskomst er vedlagt som bilag.
 
Økonomiske konsekvenser
Budgettet til det nye fritidstilbud er tilsvarende budgettet, der er afsat til området i 
budget 2015 og i overslagsårene. 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. tager orienteringen om ny styrelsesvedtægt som ramme for arbejdet i 
Fremtidens Fritidstilbud i Frederikshavn til efterretning. 

2. godkender udkast til driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune 
og Fremtidens Fritidstilbud.

 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11216
 Forvaltning: BK
 Sbh: elwi
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
1. Taget til efterretning.
 
2. Godkendt.  Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer til hurtigst muligt at få valgt ny 
bestyrelse.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)
 

Bilag
Styrelsesvedtægt for Fremtidens Fritidstilbud. - Styrelsesvedtægt for Fremtidens Fritidstilbud 8. 
december 2014.pdf (dok.nr.211338/14)
Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Fremtidens Fritidstilbud i 
Frederikshavn (dok.nr.211011/14)
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11. Orientering om kommunikations- og processtyring vedr. 
Bæredygtigt Børneområde

Sagsfremstilling
Implementeringen af Bæredygtigt Børneområde er en omfattende organisatorisk 
forandringsproces, som berører mange medarbejdere, borgere og brugere. 
For at give Børne- og Ungdomsudvalget et overblik over de processer, som til 
august 2015 skal resultere i den endelige organisatoriske implementering af planen 
Bæredygtigt Børneområde, orienteres her om de kommunikationsprincipper og 
proces- og styringsværktøjer, som ligger til grund for styring af processen. 
 
De tre involverede centre, Center for Familie, Center for Dag- og Fritidstilbud samt 
Center for Skole, koordinerer løbende tiltag og kommunikation i forbindelse med 
Bæredygtigt Børneområde. Dette sker for at give den bedst mulige information på 
det bedst mulige tidspunkt til de berørte medarbejdere, borgere og brugere. 
Samtidig sikrer et tæt samarbejde og løbende koordinering, at delelementerne i 
Bæredygtigt Børneområde er bedst muligt gennemarbejdede og tager højde for 
forskellige fagligheder og perspektiver.
 
Centerchefgruppen har besluttet en række overordnede principper for 
kommunikationen vedr. Bæredygtigt Børneområde:
 

·       Vi kommunikerer med høj kvalitet og høj frekvens
·       Vi kommunikerer samme viden og budskaber på tværs af centrene
·       Vi kommunikerer målrettet til interne og eksterne brugere
·       Vi kommunikerer, når der er noget at fortælle – både i forhold til 

processen og beslutninger 
 
Center for Familie, Center for Dag- og Fritidstilbud samt Center for Skole har 
udarbejdet et dynamisk proces- og styringsværktøj, som centrene hver især bruger 
i styringen af implementeringsprocessen. 
Proces- og styringsværktøjerne er eller vil blive præsenteret og drøftet i relevante 
medarbejdergrupper, lederfora og forældrebestyrelser. De er vedlagt som bilag.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
kommunikationsprincipperne og proces- og styringsværkstøjerne til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/3547
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Dynamisk proces- og styringsværktøj for Bæredygtigt Børneområde for Skole, Dagtilbud og Familie 
 (dok.nr.200824/14)
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12. Orientering om brug af reklame og sponsorater i Børne- og 
Ungdomsudvalget område

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vedtog i juni 2009 et regelsæt for brug af reklame og 
sponsorater i Frederikshavn Kommune. Ved evaluering af regelsættet i 2010 blev 
det besluttet, at regelsættet revideres i det første år af hver ny byrådsperiode.

Regelsættet blev udvidet lidt, gældende for børne- og ungeområdet. Se bilag.
 
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af det udvidede 
regelsæt blev det også besluttet, at udvalget årligt får en orientering om praksis og 
erfaringer på området.
 
Administrationen har i oktober 2014 spurgt både kommunale og selvejende 
enheder i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, om skolen/institutionen har indgået 
reklame- eller sponsoraftaler.
 
Hovedparten af de forespurgte enheder har meldt retur, at de ikke har indgået 
aftaler.
 
Dagplejen har modtaget 4 ladcykler med reklame på langsiden. Aftalen er indgået i 
sommeren 2013 og løber over 3 år. 
 
Sæby og Opland har modtaget 8.000 kr. fra Sparekassen Vendsyssels fond til 
anskaffelse af et legehus til Hørby Børnehus. Som modydelse er der monteret et 
lille skilt på legehuset med info om, at legehuset er skænket af Sparekassen 
Vendsyssel. Aftalen er indgået i maj 2014 og er et ”engangstilskud”.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune - På Børne- og 
Ungdomsområdet.pdf (dok.nr.177422/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19091
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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13. Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 
regioner

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om 
ændringerne efter revidering af bekendtgørelsen og vejledningen om genoptræning 
og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Herunder foretages en 
foreløbig vurdering af, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for kommunernes 
visitation og finansiering af indsatserne. 
 
Baggrund: 
Den reviderede bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2015. Der er samtidig 
med bekendtgørelsen foretaget revision i vejledningen om genoptræning og 
vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. 
 
Baggrunden for revisionen af bekendtgørelsen og vejledningen angives af 
ministeriet til at være den politiske aftale om evalueringen af kommunalreformen, 
hvor det blev anbefalet, at sygehusenes beføjelser øges i forhold til 
genoptræningsplaner for patienter med meget komplekse rehabiliteringsbehov. De 
faglige miljøer styrkes, og kvaliteten af genoptræning- og rehabiliteringsindsatsen 
højnes generelt. 
 
Ministeriet fremhæver endvidere, at det fremgår af opfølgningen på evalueringen af 
kommunalreformen, at regeringen vil følge udviklingen på genoptræningsområdet 
nøje, blandt andet med fokus på ventetider, men også i forhold til udviklingen i 
andelen af genoptræningsplaner i hver gruppe af specialiseringsniveauer. 
 
Indhold 
Mange af intentionerne i den nye bekendtgørelse og vejledning er gode. Det hilses 
velkommen, at der er øgede krav til det faglige indhold i de genoptræningsplaner, 
som sygehusene udarbejder. Der er dog også områder, der giver anledning til øget 
opmærksomhed.
 
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene nu mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette gælder 
ved henvisning til genoptræning efter sygehusbehandling via en 
genoptræningsplan. 
 
Med den nye vejledning fastlægges der 4 specialiseringsniveauer for genoptræning:

1. Almen basal genoptræning (kommunal)

2. Almen avanceret genoptræning (kommunal)

3. Specialiseret genoptræning (ambulant på sygehus) 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20869
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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4. Specialiseret rehabilitering (på højt specialiseret rehabiliteringssted)

 Genoptræningsplanen fra sygehuset skal angive:

 hvilket genoptræningsniveau patienten har behov for.

 en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis 
der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor. 

 anbefaling af brug af træningsmetoder og specielt udstyr, hvis der er behov 
herfor.

Hvis genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning, 
skal kommunen selv - på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering - angive, 
hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. 
Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens 
genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov. Herunder hører også, om patienten har 
behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller 
rehabilitering på specialiseret niveau. 
 
Finansiering: 
Revisionen af bekendtgørelsen medfører ikke ændringer i finansieringsansvaret i 
forhold til den hidtidige situation. Det er fortsat kommunerne, der har 
finansieringsansvaret for al ambulant genoptræning. 
Dette gælder også for de genoptræningsindsatser, som skal leveres af regionerne. 
Når en patient har behov for genoptræning på specialiseret niveau (på sygehus), er 
det således bopælskommunen, der har myndigheds- og finansieringsansvaret for 
opgaven, mens regionerne har driftsansvaret.

Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser 
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de visitationsmæssige og 
økonomiske konsekvenser af den reviderede bekendtgørelse. 
Der kan dog anlægges en generel formodning om, at den reviderede 
bekendtgørelse vil føre til et øget udgiftspres i kommunerne som konsekvens af de 
4 nye niveauer for genoptræning.
 
Kommunernes Landsforening (KL) vurderede således i deres høringssvar til 
bekendtgørelsen, ”at de økonomiske konsekvenser af ændringerne er uklare, og 
præmissen om, at justeringerne skal kunne holdes inden for den eksisterende 
økonomi, virker helt urealistisk. Konkret savnes begrundelser for de forventede 
procentfordelinger i de fire specialiseringsniveauer. Det er afgørende for 
planlægning og styring af kommunernes økonomi, om den skønnede fordeling 
af patienterne i de fire niveauer skal efterleves af regionerne, eller om der alene 
er tale om bedste bud på fordelingen.
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette 
gælder såvel henvisning efter de 4 specialiseringsniveauer og anbefaling i 
brugen af træningsmetoder samt tidspunkt for igangsætning af genoptræningen.
Anbefalingerne kan komme til at få karakter af krav, da det vil være vanskeligt 
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for kommunen at argumentere for en anden indsats, end den der er anbefalet 
fra sygehuset. Dermed undergraves kommunernes myndighedsansvar og man 
svækker kommunernes mulighed for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen 
med den bredere rehabiliteringsindsats.”
 
Kommunerne skal nu kunne levere genoptræning på såvel basalt, som avanceret 
niveau. Tidligere har der ikke været krav om, at kommunen skulle kunne levere 
træning på avanceret niveau. 

Frederikshavn Kommune Træningscentre har dog allerede etableret 
neurorehabiliteringsteams og kompetenceudviklet personalet til opgaven på 
avanceret niveau. 

Det ukendte omfang ved den specialiserede rehabilitering på niveau 4 vil kunne 
give øgede udgifter.

 
Den interesserede læser, kan se hele bekendtgørelsen og vejledningen på 
følgende link:
 
Bekendtgørelse nr. 1088 af 6/10/2014 Gældende, findes i højre side af dette link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
 
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
 
Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 
Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Indstilling
Social og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller at 
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder, Irene 
Hjortshøj samt Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
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14. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt ligget på et 
ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over 
Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første, andet og tredje kvartal 2014 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent for første, andet og tredje kvartal 2014 samt til sammenligning også 
for år 2013 vist pr. måned.
 
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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som 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
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014
Udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Bilag
Statistik HovedMED 3. kvartal 2014 (dok.nr.180502/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/396
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: BUU
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15. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 
 
Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Udsættes til næste møde.
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Temaet blev drøftet. Udvalget var enige om, at kommunikation i højere grad skal 
indtænkes i kommunens virke.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Drøftet.
 

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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16. Januar 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Christina Lykke Eriksen
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Brian Kjær
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Dok nr: 214758/14 
 

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for  

Børne- og ungdomsudvalgets driftsbudget 

 

Driftsbudget 2015 
 

Profitcenter  Budgetansvarlig  

 

Centerchef Vibeke Post Madsen – Center for skole 

 

6050000001 Direktørens område Heidi Becker-Rasmussen 

6200000001 Skole – fælleskonto Vibeke Post Madsen 

6200000002 Ressourceteam 6-16 årige Vibeke Post Madsen 

6200000003 SFO – fælleskonto Vibeke Post Madsen 

6200000006 Specialskole – fælleskonto Vibeke Post Madsen 

6200000007 Sprogstimulering Vibeke Post Madsen 

6200000008 Bidrag til privatskoler Vibeke Post Madsen 

6200000009 Bidrag til efterskoler Vibeke Post Madsen 

6200202 Bangsbostrand Skole Anette Jensen 

6200207 Elling Skole Lars Lundgreen 

6200208 Gærum Skole Gitte Kiilerich Andreasen 

6200209 Jerup Skole Per Hesthaver 

6200210 Strandby Skole Jette Overmark 

6200211 Ravnshøj Skole Erik Krag Pedersen 

6200212 Heldagsskolen Annie Nielsen 

6200214 Torslev Skole Henrik Weinkouff 

6200215 Sæbygaardskolen Gert G. Nygård 

6200216 Sæby Skole Mie Trolle 

6200217 Stensnæsskolen Susanne Danielsen 

6200218 Hørby-Dybvad Skole Jesper Koldtoft 

6200226 Skagen Skole Birthe Borum 

6200221 Ålbæk Skole Per Hesthaven 

6200225 Frydenstrandskolen Kaj Erik Jensen 

6200227 Nordstjerneskolen Sysse Jørgensen 

6200222 Konsulenttjeneste Vibeke Post Madsen 

6200223 Skolebibliotek Lene Rudbeck Kock 

6200224 Syge- og hjemmeundervisning Vibeke Post Madsen 

 

 

Centerchef Lars Falk Hoffmann – Center for Dag- og Fritidstilbud 

 

6200300001 Fritidscentre og aftenklubber - fælleskonto Lars F. Hoffmann 

620315 Østervrå Ungdomsklub Brian Christoffersen 
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620316 Voerså Ungdomsklub Brian Christoffersen 

620317 Hørby Ungdomsklub Brian Christoffersen 

6200303 Kaj Bundvad Fritidscenter Renate Weilov 

6200305 Ungdomsgården Hånbæk Renate Weilov 

620038 Bangsboklubben Renate Weilov 

6200309 Hans Åbelsvej Fritidscenter Brian Christoffersen 

6200312 Ungdomshuset Sct. Laurentius Lene Thomsen 

6200313 Ålbæk Ungdomsklub Lene Thomsen 

6301521 Dagplejen/Pladsanvisningen Mogens Andersen 

6301523 Thorshøj Børnehave Lars F. Hoffmann 

63015243 Humlebien Karen Leen 

63015242 Dansk Røde Kors Børnehave Elsebeth Christensen 

63015241 Børnehaven Bispevang Brian Strøm 

63000 Dagtilbud - Centerchefensområde Lars F. Hoffmann 

63020 Forældrebetaling  Lars F. Hoffmann 

63001 Fyrtårnet Skagen John Høst Sørensen 

63000 Skagen Lederløn – administration Lars F. Hoffmann 

63013 Frederikshavn Nord Karin Holm Hansen 

63012 Frederikshavn Vest Kim Tuelund 

63011 Frederikshavn Syd Gitte Højbjerre 

63014 Sæby Opland Caroline Skjoldborg 

63010 Dagtilbudsområde Østervrå Carsten Thorvold 

 

 

Centerchef Lone Iversen – Center for Famile 

 

6400702 Døgninstitutioner børn og unge Birgitte Cortz Ammitzbøll 

64007021 Frederikshavn Døgncenter Birgitte Cortz Ammitzbøll 

64007027 Frederikshavn Krisecenter Inge Bergstedt Jensen 

64002 PPA Flemming Klougart 

6400703 Dag- og døgnophold familieafdelingen Birgitte Cortz Ammitzbøll 

6400701 Familiehusene Finn Eksteen Weinkouff 

 

 

Centerchef Arthur Corneliussen – Center for unge 

 

6500000001  Ungeenhed øvrig administration   Arthur Corneliussen 

6500000002 Unge – myndighed Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500000003 Fælles administrationsudgifter Arthur Corneliussen 

6500000004 Administration vedr. Læsø Arthur Corneliussen 

6500000005 Dispositionskonto – Center for Unge Arthur Corneliussen 

6500201001 SSP-konsulent Taija Vangsø Erichsen 

6500201002 Ungepakken Britta Andersen 
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6500201003 Specialpædagogisk bistand til voksne Britta Andersen 

6500201004 Tilskud til elevers befordring Taija Vangsø Erichsen 

6500201005 Produktionsskoler Taija Vangsø Erichsen 

6500201006 Erhvervsgrunduddannelse Taija Vangsø Erichsen 

6500201007 STU Britta Andersen 

6500201008 Tilskud statsl. selvej. udd.inst. Taija Vangsø Erichsen 

6500201009 UU Frederikshavn Taija Vangsø Erichsen 

6500202001 Plejefamilie opholdssted mv. (egne) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202002 Plejefamilie opholdssted mv. (private) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202003 Forebyggende foranstaltninger  Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202004 Forebyggende foranstaltninger (private) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202005 Døgninstitutioner Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202006 Sikrede døgninstitutioner Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202008 Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500202009 Uledsagede/handicappede flygtningebørn Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500203002 Sociale formål arbejdsmarked Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500203003 Kommunal beskæftigelsesindsats Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500203004 Forsikrede ledige Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500203005 Beskæftigelsesordninger Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500203006 Skoletilbud ”Jyllandsgade” Britta Andersen 

6500300001 Boenheden Birketoften Britta Andersen 

6500301  Bo-hjemme støtte Allan Bach Agesen Nielsen 

6500302001 Køb og salg af pladser Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302002 Ungevejledning Britta Andersen 

6500302003 Køb og salg af pladser (private) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302010 Alkoholbehandling (egne) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302011 Behandling af stofmisbrugere (egne) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302015 Alkoholbehandling (private) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302016 Behandling af stofmisbrugere (private) Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6500302022 Sociale formål – handicap/psykiatri Mia Rikke Bager Nikolajsen 

6200302 Ungdomsmødestedet Finn L. Christensen 

62004 Frederikshavn kommunes ungdomsskole Finn L. Christensen 

620041 10. klassecenter Kristian Kristoffersen 
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Dato 

15. december 2014 

 

Sagsbehandler 

rejo 

 
FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35 
9900 Frederikshavn 
Telefon 46 97 11 70 
 
Åbningstid 
Mandag-onsdag: 10-15.30 
Torsdag: 10-17 
Fredag: lukket 
 
E-mail 
frederikshavn@foa.dk 
 
Hjemmeside 
www.foa.dk/frederikshavn 
 

 

Finanslov 2015: Mere pædagogisk per-
sonale i dagtilbud 

 
Finanslovsaftalen der blev indgået i efteråret, indeholder en aftale om, 
at der afsættes 250 millioner kr. årligt, de næste 4 år, til et løft af dag-
tilbudsområdet. Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en 
ansøgningspulje. 
 
Den enkelte kommunes andel af midlerne er forhåndsreserveret på 
baggrund af antallet af 0-5 årige i den enkelte kommune, og kommu-
nerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til 
pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det fremgår klart af af-
talen, at midlerne både kan anvendes på daginstitutionsområdet og på 
dagplejeområdet. 
 
 
FOA Frederikshavn anbefaler en ansøgning 
FOA Frederikshavn anbefaler at Frederikshavn kommune ansøger om 
den del af puljen, der er reserveret til netop Frederikshavn kommune.  
 
 
Anvendelse af midlerne 
FOA Frederikshavn vil anbefale Frederikshavn kommune at overveje 
følgende anvendelse af midlerne: 
 

• Projekt ”pædagogisk assistent” i de nye børneområder!  
 
I de kommende fire børneområder ansættes et antal pædagogiske 
assistenter, der indenfor både dagplejens legestuegrupper som 
de enkelte daginstitutioner arbejder med fx musik, motion og 
kreative læringsaktiviteter. 
  
Netop de pædagogiske assistenter har, via deres erhvervsuddan-
nelse, en oplagt uddannelsesmæssig baggrund for at tilgå projek-
tet.  
 
Pædagogisk assistentuddannelse omhandler meget aktiviteter in-
denfor bevægelse, idræt og natur, ligesom uddannelsen har fokus 
på betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske vel-
være.  
  
En pædagogisk assistents grundløn udgør i Frederikshavn kommu-
ne omkring kr. 21.753,- pr. måned (fuld tid).  

Til: 
Frederikshavn kommune 
Børne- og Ungdomsudvalget 
Center for dag- og fritidstilbud 
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• Kvalitetsløft og pædagogisk sparring i dagplejen 
 
Konkret foreslår FOA Frederikshavn, at der ansættes to ekstra dag-
plejepædagoger, således nuværende normering forbedres væsent-
ligt.  
 
FOA Frederikshavn anbefaler en maksimum normering på 20 dag-
plejehjem (80 dagplejebørn) pr. dagplejepædagog. I de kommende 
nye børneområder, er der pt. lag top til en normering, hvor den 
enkelte dagplejepædagog har imellem 22-39 dagplejehjem!  
 
En ansættelse af flere dagplejepædagoger kan bidrage til en bedre 
normering samt øget pædagogisk kvalitet og aktivitet i dag-
plejen. Dels i forhold til tiden til pædagogisk sparring i det enkelte 
dagplejehjem og dels i forhold til muligheden for øget pædagogisk 
aktivitet i legestuegrupperne.  

 

FOA Frederikshavn står gerne til rådighed med uddybende kommenta-
rer, og undertegnede kan kontaktes på telefon 4697 1177 (direkte),  
mobil 4243 0053 eller mail rejo@foa.dk  
 
 

Med venlig hilsen 

 

René Johansen 
Sektorformand, pædagogisk sektor 
FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn 
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196487-14_v3_Sammenligning af resursen Ny model kontral nuværende

Normering Antal timer
Elevtildeling 

udgør i % Normering Antal timer
Elevtildeling 

udgør i % Normering Antal timer
Elevtildeling 

udgør i %
forslag 1  forslag 2

Nord 92,38 154.864,36 18,53 90,05 150.604,00 100,00% 91,38 152.817,00 87,59 -4.260,36 -2.047,36

ØST 105,85 180.563,44 20,43 110,65 185.044,00 100,00% 109,72 183.502,00 89,67 4.480,56 2.938,56

VEST 70,72 121.045,33 19,96 73,68 123.228,00 100,00% 76,85 128.523,00 85,25 2.182,67 7.477,67

SYD 125,34 210.306,92 19,10 124,40 208.051,00 100,00% 121,92 203.894,00 90,70 -2.255,92 -6.412,92

TOTAL 394,29 666.780,05 398,78 666.927,00 399,87 668.736,00 146,95 1.955,95

6. ferieuge udgør i ovennævnte 4,72 stilling

dvs. i alt 8,45 stilling

særlig støtte PMF/BUPL - fordelt på de områder, som har timerne i 
dag - svarer til 3,73 stilling

Distrik-
tet

Overblik over det samlede timetal i de fire distrikter

Forskel i timer i forhold 
til nuværende model

Forslag 2 -  grundtildeling + 
elevtildelingklassetal/hold/støtte Forslag 1 - ren elevtildeling
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 15.12.2014 sag 14/3547 dok. SFO-overblik sammenligning Ny model kontral nuværende til BUU 
1

udskrevet 19-12-2014

Noter

Morgenmodeul 3.876 3.101
Eftermiddagsmodul 9.388 7.510
Heldagsmodul 13.265 10.611

2a) 954.566 1

2b) 293.712 1

Morgen 
Efter

middag
Heldags Total Kroner i alt Kroner i alt Kroner i alt Kroner i alt

NORD Total 0 171 222 393 4.543.471 4.550.178 4.594.418 4.520.990

Skagen 0 82 63 145 1.622.317 1.605.511 1.284.313 1.284.313
Aalbæk 0 26 33 59 773.121 681.833 545.423 545.423 2
Strandby 0 63 126 189 2.148.033 2.262.834 1.810.116 1.810.116 2

grundtildeling 0 0 954.566 881.138

ØST Total 0 320 275 595 5.972.057 6.652.035 6.275.791 5.908.651

Frydenstrand 0 100 95 195 2.298.085 2.198.975 1.759.045 1.759.045
Nordstjernen 0 220 180 400 3.673.972 4.453.060 3.562.180 3.562.180

grundtildeling 0 0 954.566 587.426

VEST Total 0 186 101 287 3.159.216 3.085.933 3.423.137 3.349.709

Bangsbostrand 0 126 66 192 1.841.971 2.058.378 1.646.586 1.646.586
Gærum 0 20 15 35 585.783 386.735 309.365 309.365
Ravnshøj 0 40 20 60 731.462 640.820 512.620 512.620
grundtildeling 0 0 0 954.566 881.138

SYD Total 16 238 189 443 4.775.637 4.803.445 4.797.041 5.311.037

Hørby-Dybvad 2 34 35 71 755.303 791.219 632.927 632.927
Stensnæs 2 26 26 54 718.307 596.730 477.348 477.348
Sæby 2 50 40 92 936.318 1.007.752 806.142 806.142
Sæbygaard 10 75 65 150 1.423.121 1.605.085 1.283.975 1.283.975
Torslev 0 53 23 76 942.588 802.659 642.083 642.083
grundtildeling 0 0 954.566 1.468.562

16 915 787 1.718 18.450.381 19.091.591 19.090.387 19.090.387

Elling og Jerup 640.929
19.091.310

1. Grundtildelingen i både model 2a og 2b udgør 20% af det samlede budget.   

Antal børn i budget 2015

I alt

Grundtildeling pr. 
skoleafdeling

Overblik over det samlede kronebeløb til SFO I

Forslag 1 - tildeling efter antal børn Forslag 2 a og b  -  grundtildeling 
og pr. barn 

Takst pr. barn pr. år

2. Jerup særlig tildeling på 115.253 kroner er udeladt af modellen. Grundtildeling vedr. Jerup og Elling på 525.675 kr. i den nuværende 
model er ligeledes udeladt af modellen. Disse beløb er lig med difference mellem modellerne 

Forslag 2b - 
grundtildeling 

pr. 
skoleafdeling

Takst pr. barn pr. år

Sk
ol

e Skole-
afdelinger

Nuværende 
tildelings-

model

Forslag 1 -
tildeling efter 

antal børn

Forslag 2a - 
grundtildeling 

pr. skole

Heldags
Eftermiddag
Morgen

Grundtildeling pr. 
skole
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udskrevet 19-12-2014

Noter

Morgenmodeul 3.353 2.682
Eftermiddagsmodul 8.360 6.688
Heldagsmodul 11.713 9.370

2a) 90.087

2b) 45.043

Morgen 
Efter

middag
Heldags Total Kroner i alt Kroner i alt Kroner i alt Kroner i alt

NORD Total 0 94 11 105 549.000 914.683 821.829 821.829

Skagen 0 0 0 0
Aalbæk 0 18 3 21 170.480 185.619 148.494 148.494 1
Strandby 0 76 8 84 378.520 729.064 583.248 583.248 1

grundtildeling 0 0 90.087 90.087

ØST Total 0 0 0 0

VEST Total 0 20 0 20 247.186 167.200 223.847 223.847

Bangsbostrand 0 0 0 0
Gærum 0 5 0 5 108.453 41.800 33.440 33.440
Ravnshøj 0 15 0 15 138.733 125.400 100.320 100.320
grundtildeling 0 0 90.087 90.087

SYD Total 5 12 13 30 344.848 269.354 305.563 305.563

Hørby-Dybvad 2 10 12 24 228.161 230.862 184.684 184.684
Stensnæs 3 2 1 6 116.687 38.492 30.792 30.792
Sæby 0 0 0 0
Sæbygaard 0 0 0 0
Torslev 0 0 0 0
grundtildeling 0 0 90.087 90.087

5 126 24 155 1.141.034 1.351.237 1.351.239 1.351.239

Elling og Jerup 210.270
1.351.304

Overblik over det samlede kronebeløb til SFO II

orslag 1 - tildeling efter antal børn Forslag 2 a og b  -  
grundtildeling og pr. barn 

Takst pr. barn pr. år Takst pr. barn pr. år
Morgen
Eftermiddag
Heldags
Grundtildeling 
pr. skole
Grundtildeling 
pr. skoleafdeling

1. Grundtildeling vedr. Jerup og Elling på 210.270 kr. i den nuværende model er ligeledes udeladt af modellen. Dette beløb er lig 
med difference mellem modellerne 

I alt

Sk
ol

e Skole-
afdelinger

Nuværende 
tildelings-

model
Antal børn i budget 2015

Forslag 1 - 
tildeling efter 

antal børn 

Forslag 2a - 
grundtildeling 

pr. skole

Forslag 2b - 
grundtildeling 

pr. 
skoleafdeling
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Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune 

Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde 
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Indledning 
På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2013 blev udvalget præsenteret for forskellige forslag 

til ressourcetildelingsmodeller. Baggrunden for arbejdet var, at der i budgetbemærkningerne til budget 

2012 var ønsket, at der skulle udarbejdes forskellige modeller til hvordan ressourcetildelingen til skolerne 

kunne se ud. 
 

Modellerne var udarbejdet af BDO. 
 

På daværende tidspunkt besluttede udvalget, at der ikke skulle arbejdes videre med sagen, da det i 

mellemtiden var blevet besluttet at indføre en ny reform på folkeskoleområdet. Reformen trådte i kraft den 

01.08. 2014. 
 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. september 2014, hvor ”Bæredygtigt Børneområde” blev 

vedtaget, besluttede et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget, at de inden udgangen af 2014 vil tage 

beslutning om, hvorvidt der skal indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet. 

Hensigten med en ny model er, at den kommer til at rumme såvel tildeling til undervisning som til SFO. 

Som det ser ud nu, er der en tildelingsmodel der dækker SFO delen, og en anden model der dækker 

undervisningsdelen. 
 

Med reformen er der en større sammensmeltning mellem undervisning og skolefritidsdel, og det vil derfor 

forekomme naturligt at modellerne rummer begge dele. 
 

 

Nuværende tildelingsmodel 
Den nuværende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er primært baseret på klassetal, hvilket betyder, 

at skolerne får tildelt ressourcer efter, hvor mange klasser, der skal dannes. Dette tal justeres ved 

klasseudløsende ændringer helt frem til første skoledag i august. 
 

Det kan have store konsekvenser for den enkelte skole, da en enkelt elev kan være årsag til, at der enten 

skal nedlægges eller dannes en ny klasse på et tidspunkt, hvor den øvrige planlægning for skoleåret er på 

plads. 

Det er vedtaget at en klasse i Frederikshavn kommune må have op til 28 elever ved skoleårets start. 

Skolereformen betyder, at eleverne er længere tid i skole. Skoledagen er sammensat af fagfaglig 

undervisning, understøttende undervisning samt lektiecafé/faglig fordybelse, som i reformens to første år 

er frivilligt for eleverne at deltage i. 
 

Nedenstående skema viser den fordelingen af de forskellige kategorier på årsbasis.
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Klassetrin Timetal 
(Minimumstimetal og 

vejledende timetal) 

Understøttende undervisning, 

herunder pauser 

Årligt timetal i alt Heraf frivillig 

lektiecafe/faglig 

fordybelse 

0.   klasse 600 timer 520 timer 1200 timer 80 timer 

1.   klasse 750 timer 370 timer 1200 timer 80 timer 

2.   klasse 750 timer 370 timer 1200 timer 80 timer 

3.   klasse 780 timer 340 timer 1200 timer 80 timer 

4.   klasse 900 timer 300 timer 1320 Timer 120 timer 

5.   klasse 930 timer 270 timer 1320 Timer 120 timer 

6.   klasse 930 timer 270 timer 1320 Timer 120 timer 

7.   klasse 960 timer 360 timer 1400 timer 80 timer 

8.   klasse 960 timer 360 timer 1400 timer 80 timer 

9.   klasse 930 timer 390 timer 1400 timer 80 timer 
Alle timerne er opgjort i klokketimer pr. år 

 

Fagfaglige undervisning: 

Ressourcer tildeles i forhold til antal klasser og med baggrund i det vejledende timetal1. 
 

Holddeling: 

Der tildeles også timer til holddannelse efter flg. fordeling: 
 

-     3,25 timer pr. elev i 0.-9. klasse 

-     Til elev nummer 16 til 20 tildeles derudover 8,6 timer pr. elev 

-     Til elev nummer 21 til 28 tildeles derudover 12,6 timer pr. elev 
 

Særlig støtte til tosprogede elever: 

Der tildeles timer til særligt støtte til tosprogede elever efter følgende: 
 

-     15 timer pr. elev som har gået i dansk skole 2 år eller derunder 

-     7 timer pr. elev som har gået i dansk skole mellem 2 og 7 år 
 

Timer til specialpædagogiks indsats: 

-     En grundtildeling på 840 timer pr. skole 

-     Derudover 13,1 timer pr. elev på 0.-6. årgang 

-     Derudover 3,1 timer pr. elev på 7.-9. årgang 
 

Inklusionslærere: 

Timer til inklusionslærer, der er fordelt i forhold til elevtal på skolerne: 
 

-     Skoler med 0-100 elever tildeles timer svarende til 0,4 stilling 

-     Skoler med 101-360 elever tildeles timer svarende til 0,5 stilling 

-     Skoler med 361-600 elever tildeles timer svarende til 0,75 stilling 

-     Skoler med over 600 elever tildeles timer svarende til 1 stilling. 
 
 
 
 

1 
Med vedtagelsen af skolereformen er det vejledende timetal=minimumstimetallet
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Den understøttende undervisning: 

Der tildeles desuden timer til at varetage den understøttende undervisning. 
 

Politisk er det besluttet, at opgaven i Frederikshavn Kommune skal varetages af både pædagogisk 

personale og lærere efter flg. fordeling: 
 
 Pædagogisk personale Lærere Pædagogisk personale eller personer med andre 

kompetencer 

Indskoling 75 % 25 %  

Mellemtrin 50 % 25 % 25 % 

Udskoling 25 % 25 % 50 % 
 

 
 

Andet: 

Ud over timer der er direkte relateret til undervisning og opgaver med elever, tildeles der tid til 

forberedelse, møder og andre opgaver. 
 

Desuden tildeles der timer til ledelse og til aldersreduktion. 
 

 
 

Bemærkninger vedr. budgetforudsætningerne 
Nedenstående forslag til Ressourcetildelingsmodeller er udarbejdede, så de er tilpasset budgetrammen for 

2015, dvs. at besparelserne fra ”Bæredygtigt børneområde” er inkluderet i modellerne.  
 
De to modeller er beskrevet nedenunder. Desuden er der foretaget en sammenligning med den nuværende 
tildelingsmodel. 

 

For at give et så retvisende billede som muligt er de klasse og elevtal, som er anvendt i budgetgrundlaget 

også anvendt i vores nuværende tildelingsmodel. Der er dog den forskel, at nuværende model ikke er 

korrigeret for den 6. ferieuge og for praktisk støtte, dette svarer til 8-9 fuldtidsstillinger, hvilket er ca. 

14.000 timer. Der vil derfor ved en sammentælling på området være en difference mellem nuværende 

tildeling og Model 1 og 2. 
 

 

Nye ressourcetildelingsmodeller 
 

Undervisningsdel 
Der er udarbejdet to nye modeller, som både indeholder ressourcetildelingen til undervisningsdelen og SFO 

delen. 
 

I begge forslag er ressourcetildelingen i høj grad baseret på elevtallet. 
 

Model 1 er udelukkende baseret på elevtallet mens Model 2 foruden elevtildeling også har en 

grundtildeling. 
 

I tildelingsmodellen for undervisningsdelen er flg. ressourcer medregnet:
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-     timer til den fagfaglige undervisning 

-     timer til holddannelse 

-     understøttende undervisning 

-     timer til særlig støtte/praktisk støtte 

-     delvis finansiering af den 6. ferieuge 
 

Ovenstående munder ud i et antal timer, der er grundlagte for de to modeller 
 

Skolerne vil desuden få tilført ressourcer der skal dække flg. opgaver: 
 

-     timer til tosprogede elever 

-     specialklasser 

-     inklusionslærere 

-     ledelsestid 

-     sekretærtid 

-     aldersreduktion 
 

Elevernes timetal varierer i forhold til deres alder, hvilket der er taget højde for i den årlige timetildeling 

pr elev. 
 

SFO 
Både SFO I og SFO II har et morgenmodul, et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul, som forældrene 

kan vælge imellem. 

Den nuværende ressourcetildeling til SFO er en kombination af en grundtildeling og en tildeling pr. 

barn. I en ny model vil der ikke længere være en grundtildeling men udelukkende en tildeling pr. barn. 

Begrundelsen herfor er bl.a., at der i den nuværende model tages ledelsestiden af grundtildelingen. 

Fremadrettet adskilles ledelsestiden fra tildelingen. Dette skyldes, at der i den nye struktur er der ikke 

længere en leder, som udelukkende er tilknyttet SFO. Skolens samlede ledelse varetager ledelsen af 

SFO. 
 

Med den foreslåede model er det sikret, at alle SFO’er har mulighed for at dække åbningstiden. 
 

 
 

Model 1 - Den elevtalsbaserede tildelingsmodel 
 

 

Der tildeles timer pr. elev pr. år efter nedenstående skema. Årsagen til, at der er variation i antallet af 

timer afhængig af klassetrin er, at eleverne modtager mere undervisning jo ældre de er. 

 

Klasse: Timetakst pr. år: 

Børnehaveklassen 103 timer 

1. - 3. klasse 103 timer 

4. - 6. klasse 136 timer 

7. - 9. klasse 138 timer 
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Nuværende tildeling 
 

6 ferieuge og støttetimer         961 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

 

49.937 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

 

10.687 
Samlede timetal 61.585 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          318 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 21.523 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte       5.043 
Samlede timetal     26.884 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          794 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 52.640 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 12.961 
Samlede timetal 66.395 
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Efterfølgende er udarbejdet beregninger på hvor mange timer, der tildeles de enkelte skoler, også på 

afdelingsniveau. Til sammenligning er også oplyst, hvor mange timer der ville være tildelt med den 

nuværende model. 
 

Distrikt Nord 
 
 
 

  

Model 1 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

    
Skagen 60.292 61.585           -1.293 

Aalbæk 24.847                                                 26.884            -2.037 
 

Strandby 
 

65.465 
 

66.395 
 

             -930 

 
150.604                                              154.864           -4.260 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Skagen Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 37 103 3.811 

1. - 3. kl. 121 103 12.463 

4. - 6. kl. 140 136 19.040 

7. - 9. kl. 181 138 24.978 

Samlede timetal                 479  60.292 

Aalbæk Model 1   

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 14 103 1.442 
1. - 3. kl. 57 103 5.871 
4. - 6. kl. 65 136 8.840 
7. - 9. kl. 63 138 8.694 
Samlede timetal                 199  24.847 

Strandby Model 1   

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 45 103 4.635 

1. - 3. kl. 168 103 17.304 

4. - 6. kl. 179 136 24.344 

7. - 9. kl. 139 138 19.182 

Samlede timetal                 531  65.465 
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Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer       2.944 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

60.334 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

14.932 
Samlede timetal 78.210 
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Distrikt Øst 
 
 

  

Model 1 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

    
Nordstjernen 107.566      102.354            5.212 

Frydenstrand   77.478                                               78.210               -732 
 

 
 

185.044 
 

180.564 
 

           4.480 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Distrikt Vest 
 
 
 

  

Model 1 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

    
Ravnshøj 28.485 27.857 628 

Gærum 11.381                                                 10.675                 706 
 

Bangsbostrand 
 

83.362 
 

   82.513 
 

  849 

 
123.228                                              121.045            2.183 

Nordstjerneskolen Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 93 103 9.579 
1. - 3. kl. 313 103 32.239 

4. - 6. kl. 246 136 33.456 
7. - 9. kl. 234 138 32.292 
Samlede timetal                 886  107.566 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer       2.789 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

77.600 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

21.965 
Samlede timetal   102.354 

Frydenstrand Model 1   

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 54 103 5.562 

1. - 3. kl. 198 103 20.394 

4. - 6. kl. 183 136 24.888 

7. - 9. kl. 193 138 26.634 

Samlede timetal                 628  77.478 
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Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          329 
 Undervisning, inkl. 

understøttende undervisning 

 

 

21.490 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

6.038 
Samlede timetal 27.857 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          127 
 Undervisning, inkl. 

understøttende undervisning 

 

 

  8.293 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

2.255 
Samlede timetal 10.675 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer        2.315 
 Undervisning, inkl. 

understøttende undervisning 

 

 

64.336 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

    15.862 
Samlede timetal 82.513 
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Distrikt Syd 

 
 

  

Model 1 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

 

Stensnæs 
 

13.116 
 

17.760 
 

-4.644 

Sæby og Sæbygård 119.616                                              109.700            9.916 
 

Hørby-Dybvad 
 

34.025 
 

38.394 
 

-4.369 

Torslev 41.294                                                 44.451            -3.157 

 
 

208.051 
 

210.305 
 

         -2.254 

Ravnshøj Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 19 103 1.957 

1. - 3. kl. 66 103 6.798 

4. - 6. kl. 71 136 9.656 

7. - 9. kl. 73 138 10.074 

Samlede timetal                  229  28.485 

Gærum Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 17 103 1.751 

1. - 3. kl. 42 103 4.326 

4. - 6. kl. 39 136 5.304 

7. - 9. kl. 0 138 0 

Samlede timetal                   98  11.381 

Bangsbostrand Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 92 103 9.476 

  1. - 3. kl. 198 103 20.394 
4. - 6. kl. 164 136 22.304 
7. - 9. kl. 226 138 31.188 
Samlede timetal                 680  83.362 
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Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          535 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

 

36.249 

Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

 

7.667 

Samlede timetal 44.451 
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Model 2 – Elevtalbaseret med grundtildeling 
Model 2 er opbygget som en kombination af en grundtildeling og en elevtalsbaseret tildeling. I lighed med 

model 1 er elevtildelingen pr. år afhængig af klassetrin

Stensnæs Model 1   

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 12 103 1.236 

1. - 3. kl. 48 103 4.944 

4. - 6. kl. 51 136 6.936 

7. - 9. kl. 0 138 0 

Samlede timetal                  111  13.116 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer          210 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

14.467 

Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

3.083 
Samlede timetal 17.760 

Sæby- 
Sæbygaard 

 

Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 93 103 9.579 

1.  - 3. kl. 255 103 26.265 

4. - 6. kl. 273 136 37.128 

7. - 9. kl. 338 138 46.644 

Samlede timetal                 959  119.616 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer        1.315 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

85.518 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

22.867 
Samlede timetal 109.700 

 

Nuværende tildeling 
 

  6 ferieuge og støttetimer     1.485 
Undervisning, inkl. 
understøttende undervisning 

 

30.352 
Timer til holddannelse og 
særlig støtte 

 

6.557 
Samlede timetal 38.394 

Hørby-Dybvad Model 1 
  

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse 25 103 2.575 

1. - 3. kl. 82 103 8.446 

4. - 6. kl. 90 136 12.240 

7. - 9. kl. 78 138 10.764 

Samlede timetal                  275  34.025 

Torslev Model 1   

 Antal 
elever 

Takst Antal 
timer 

Børnehaveklasse     35 103 3.605 

1. - 3. kl.  105 103 10.815 

4. - 6. kl. 87 136 11.832 

7. - 9. kl. 109 138 15.042 

Samlede timetal                 336  41.294 
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Grundtildeling bliver tildelt som en pulje til distriktet. 
 

Klasse: Timetakst pr. år: 

Grundtildeling til distriktet 18.963 timer 

Børnehaveklassen 103 timer 

1. - 3. klasse 103 timer 

4. - 6. klasse 136 timer 

7. - 9. klasse 138 timer 
 
 
 
 
 

Distrikt Nord 
 

 
 

  

Model 2 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

    Grundtildeling til distrikt 
Nord 

 

18.963 
  

Skagen 53.558                                                 61.585 
 

Aalbæk 
 

22.083 
 

26.884 
 

Strandby 58.213                                                 66.395 

 
 

152.817 
 

154.864 -2.047 

 
 
 
 
 

 

Skagen 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 

Takst 
Antal 
timer 

Børnehaveklasse 37 92 3.404 

1. kl. - 3. kl. 121 92 11.132 

4. - 6. kl. 140 121 16.940 

7. - 9. kl. 181 122 22.082 

Samlede timetal       479  53.558 
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Aalbæk 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse 14 92 1.288 

1. - 3. kl. 57 92 5.244 

4. - 6. kl. 65 121 7.865 

7. - 9. kl. 63 122 7.686 

Samlede timetal 199          22.083 
 

 
 

Strandby 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse 45 92 4.140 

1. - 3. kl. 168 92 15.456 

4. - 6. kl. 179 121 21.659 

7. - 9. kl. 139 122 16.958 

Samlede timetal              531         58.213 
 
 
 
 
 
 

 

Distrikt Øst 
 

 
 

  

Model 2 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

 

Grundtildeling til distrikt Øst 
 

18.963 
  

Nordstjernen 95.666                                           102.354 
 

Frydenstrand 
 

68.873 
 

                                          78.210 
 

 
183.502                                           180.564            2.938 
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Nordstjerneskolen 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse         93                  92  8.556 

1. - 3. kl.          313                  92   28.796 

4. - 6. kl.        246                121 29.766 

7. - 9. kl.        234                122 28.548 

Samlede timetal         886  95.666 
 

 
 

Frydenstrand 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse                54 92 4.968 

1. - 3. kl.             198 92 18.216 

4. - 6. kl.             183 121 22.143 

7. - 9. kl.             193 122 23.546 

Samlede timetal       628  68.873 
 

 
 
 
 
 
 

Distrikt Vest 
 
 
 

  

Model 2 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

Grundtildeling til distrikt 
Vest 

 

18.963 
  

 

Ravnshøj 
 

25.317                                                 27.857 

 

Gærum 
 

10.147 
 

10.675 
 

Bangsbostrand 74.096                                                 82.513 

 
 

128.523 
 

121.045 
 

7.478 
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Bangsbostrand 
 

Model 2 

  

Antal elever 
 

Takst 
 

Antal timer 

Børnehaveklasse 92 92 8.464 

1. - 3. kl. 198 92 18.216 

4. - 6. kl. 164 121 19.844 

7. - 9. kl. 226 122 27.572 

Samlede timetal      680  74.096 
 

 
 

 

Gærum 
 

Model 2 

  

Antal elever 
 

Takst 
 

Antal timer 

Børnehaveklasse 17 92 1.564 

1. kl. - 3. kl. 42 92 3.864 

4. - 6. kl. 39 121 4.719 

7. - 9. kl.                           0 122  

Samlede timetal        98  10.147 
 
 
 
 

 
 

Ravnshøj 

 

Model 2 

  

Antal elever 
 

Takst 
 

Antal timer 

Børnehaveklasse 19 92 1.748 

1. - 3. kl. 66 92 6.072 

4. - 6. kl. 71 121 8.591 

7. - 9. kl. 73 122 8.906 

Samlede timetal    229  25.317 
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Distrikt Syd 
 

 
 

  

Model 2 
 

Nuværende tildelingsmodel 
 

Difference 

Grundtildeling til distrikt 
Syd 

 

18.963 
  

Stensnæs 11.691                                                 17.760 
 

Sæby og Sæbygård 
 

106.285 
 

109.700 
 

Hørby-Dybvad 30.250                                                 38.394 
 

Torslev 
 

36.705 
 

44.451 
 

 
203.894                                               210.305          -6.411 

2.589  
 
 
 
 

 

Stensnæs 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse                 12                92      1.104 

1. - 3. kl.                 48                92      4.416 

4. - 6. kl.                 51               121      6.171 

 7. - 9. kl.                   0               122             0 

Samlede timetal               111    11.691 
 

 
Sæby og 

Sæbygaard 

 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse 93 92 8.556 

1. - 3. kl. 255 92 23.460 

4. - 6. kl. 273 121 33.033 

7. - 9. kl. 338 122 41.236 

Samlede timetal              959        106.285 
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Hørby-Dybvad 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse          25                   92     2.300 

1. - 3. kl.                82                   92     7.544 

4. - 6. kl.               90                 121  10.890 

7. - 9. kl.               78                 122    9.516 

Samlede timetal             275        30.250  
 

 
 

Torslev 
 

Model 2 

 Antal 
elever 

 
Takst 

Antal 
timer 

Børnehaveklasse                35 92           3.220 

1. - 3. kl. 105 92   9.660 

4. - 6. kl.  87 121        10.527 

7. - 9. kl. 109 122        13.298 

Samlede timetal      336         36.705 
 
 
 
 
 

 

Tildeling til SFO 
Uafhængig af, hvilken tildelingsmodel der anvendes til undervisningsdelen foreslås flg. tildeling til SFO. 

Tildelingen er baseret på en tildeling pr. barn fra normalklasser. Rammen til vikarløn er indarbejdet I 

tildelingen af timer pr. barn pr. år. 
 

 
 
 

  

SFO 1 
 

SFO 2 

Morgenmodul 22 timer 19 timer 

Eftermiddagsmodul 53 timer 47 timer 

Heldagsmodul 75 timer 66 timer 
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I efterfølgende oversigtskema fremgår resursetildeling til løn pr. SFO i forhold til SFOens børnetal samt i 

forhold til valg af modul pr. 1. august 2015. 
 

 
 
 

 
 
 

SFO opdelt i fire 
distrikter 

 
 
 

Normering pr. 
uge 

 
 
 

Timer pr. 
uge 

 

Bangsbostrand 
 

6,238 
 

230,8 

Gærum 1,373 50,8 

Ravnshøj 2,369 87,7 
 

Distrikt Vest 
 

9,981 
 

369,3 

Nordstjernen 13,354 494,1 

Frydenstrand 6,801 251,6 
 

Distrikt Øst 
 

20,154 
 

745,7 

Skagen 4,839 179,0 

Aalbæk 2,745 101,6 

Strandby 9,108 337,0 
 

Distrikt Nord 
 

16,691 
 

617,6 

Sæby 3,167 117,2 

Sæbygaard 4,746 175,6 

Hørby-Dybvad 3,175 117,5 

Stensnæs 1,983 73,4 

Torslev 2,547 94,2 
 

Distrikt Syd 
 

15,617 
 

577,8 

 
Total 

 
62,443 

 
2.310,4 
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Sammenfatning: 
Nedenstående skema giver et overblik over, hvor mange timeressourcer der vil blive tildelt de enkelte 

distrikter til undervisningsdelen med de beskrevne tildelingsmodeller. 
 

 
 
 

 
 

Distrikter: 

 
Model 1 

Elevtildeling 

Model 2 
Kombination af 

grundtildeling og 
elevtildeling 

 

Nuværende Model 
Overvejende 

klassetildeling 

    
Distrikt Nord 150.604 152.817 154.864 

Distrikt Vest 123.228                                  128.523                                  121.045 
 

Distrikt Øst 
 

185.044 
 

183.502 
 

180.563 

Distrikt Syd 208.051                                  203.894                                  210.307 
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Denne styrelsesvedtægt gælder fra 1/8 2015 for Frederikshavn Kommunes 4 dagtilbudsdistrikter.

Et dagtilbudsdistrikt omfatter kommunale dagpleje- og daginstitutionspladser som er oprettet efter   

§ 19 stk.2. og § 21 stk. 2 i Dagtilbudsloven.

 Dagtilbudsdistrikterne består af distriktets dagplejere og børnehuse og har én fælles leder,  

fælles budget og fælles distriktsbestyrelse.

§1 Hvem omfatter styrelsesvedtægten?
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 Frederikshavn Byråd og Børne- og Ungdomsudvalget fastlægger overordnede  visioner, mål og budget 

for de 4 dagtilbudsdistrikter i Frederikshavn Kommune.

 Byråd og fagudvalg kan desuden løbende fastlægge både økonomiske og indholdsmæssige rammer for 

dagtilbudsdistrikternes drift udover de allerede gældende.

 Børne- og ungdomsudvalget afholder mindst et årligt fælles dialogmøde med dagtilbuddenes

4 distriktsbestyrelser.

§2 Mål og rammer

4



§3 Distriktsbestyrelsens sammensætning inkl. forældreråd

I hvert dagtilbudsdistrikt vælges en distriktsbestyrelse. Distriktsbestyrelsen består som udgangspunkt af 

en forældrerepræsentant fra hvert hus samt en forældre repræsentant fra Dagplejen, valgt af og blandt 

forældre med børn i dagtilbudsdistriktet og af minimum 2 repræsentanter valgt af og blandt med-

arbejderne. Distriktsbestyrelsen skal som udgangspunkt bestå af minimum 7 forældrerepræsentanter.

 I dagtilbudsdistrikter med specialgrupper vælges der desuden 1 forældrerepræsentant af og blandt 

 forældre til børn indskrevet i specialgruppen. Der skal derudover vælges minimum 3 suppleanter for 

 forældrerepræsentanterne.

Distriktslederen er sekretær for distriktsbestyrelsen.

 Distriktsbestyrelsen skal nedsætte forældreråd for hvert børnehus og dagplejegruppen i distriktet, når 

der foreligger ønske herom fra forældregruppen. Dagtilbudsdistriktets forældrerådsstruktur fastlægges 

som udgangspunkt for et år ad gangen i forbindelse med at der afholdes valg til distriktsbestyrelsen. 

Hvis en forældregruppe ønsker det, kan der på baggrund af et forældremøde i enheden også oprettes et 

forældreråd for denne enhed på andre tidspunkter i løbet af året. Afdelingslederen er ansvarlig for at 

indkalde til forældremøde i den enhed, hvis forældre fremsætter ønske om at få oprettet et forældreråd.

5



Ved forældre forstås de personer, der på tidspunktet for valget til distrikts bestyrelsen har del i 

forældre myndigheden over børn, der er indskrevet i dag tilbudsdistriktet, eller den forælder, hvor 

 barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.

Hvis forældre giver tilladelse dertil, kan valgbare og stemmeberettigede forældre i stedet være:

 y Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven.

 y  Personer, der har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som forældremyndigheds  

indehaveren.

 

Forældre, som tillige er ansatte i dagtilbudsdistriktet, kan ikke vælges, men har stemmeret til valget af 

forældrerepræsentanter. 

Valget af forældrerepræsentanter finder sted en gang årligt inden udgangen af november med 

 tiltrædelse pr. 1/1 i det nye år. Distriktsbestyrelsen konstituerer sig på første møde, som distriktslederen 

indkalder til inden udgangen af januar måned.

Distriktslederen har ansvaret for, at forældrene i distriktet senest 14 dage før valget får kopi af 

styrelses vedtægten samt mødeindkaldelse med oplysning om tid og sted.

§4 Valg af forældrerepræsentanter til distriktsbestyrelsen
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Stk. 2. Før afholdelsen af valg samler distriktslederen en valgbestyrelse med ansvar for valg handlingen. 

 Valgbestyrelsen består af distriktslederen, et medlem af den siddende distriktsbestyrelse samt en 

person udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at 

meddelelsen om resultatet af valget fremsendes til Børne- og Kultur dagen efter valget. 

Valgbestyrelsen er ansvarlig for: 

 y Kontrol af stemmeret og valgbarhed

 y Rettidig varsling og indkaldelse til valget

 y  Kandidatopstilling, som foregår på valgmødet. Kandidater skal mundtligt på valgmødet eller ved et 

skriftligt forhåndstilsagn tilkendegive, at de er villige til at stille op.

 y Skriftlig afstemning med 1 stemme pr. fremmødt forælder

 

Den forælder fra hver decentral enhed, der får flest stemmer, er valgt. De eventuel resterende pladser 

op til 7 besættes ved at de personer, der herefter samlet set har flest stemmer, indtræder.

 Ved stemmelighed for den sidste plads, foretages bundet omvalg. Ved fortsat stemmelighed,  

foretages lodtrækning. Der vælges herefter minnimum 3 suppleanter ved simpelt stemmeflertal.



Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt alle medarbejdere i distriktets børnehuse og 

 dagplejere på et møde en gang årligt inden udgangen af november.

Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der får flest og næst flest stemmer er valgt.

Kun fastansatte medarbejdere kan vælges som repræsentanter.

Distriktsleder og afdelingsledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter. 

Der vælges herefter en suppleant efter samme retningslinjer.

 

§5 Valg af medarbejderrepræsentanter
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Forældrerepræsentanter og suppleanter er valgt for 2 år ad gangen.

 Der er valg hvert år, således at halvdelen af pladserne i distriktsbestyrelsen er på valg hvert år.

Medarbejderrepræsentanter og suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

Både forældre, medarbejderrepræsentanter og suppleanter har mulighed for genvalg.

§6 Valgperiode
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§7 Udtrædelse

En forældrerepræsentant udtræder af distriktsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere har 

børn indmeldt i dagtilbudsdistriktet.

En medarbejderrepræsentant udtræder af distriktsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere 

er ansat i dagtilbudsdistriktet.
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§8 Mødevirksomhed

Distriktsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Distriktsbestyrelsen kan indbyde andre til at del-

tage i et møde, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Distriktsbestyrelsen afholder 

møder minimum 4 gange om året, og når det ønskes af formanden, eller når 2/3 af bestyrelsens med-

lemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid, sted og dags-

orden for møderne og indkalder til møde med mindst 1 uges varsel. Såfremt et medlem ønsker et punkt 

på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 1 uge før mødet afholdes.

Stk. 2. Distriktsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er 

til stede. Både forældre- og medarbejderrepræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved 

simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Distriktsbestyrelses-

repræsentanterne kan kun deltage i distriktsbestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Distriktslederen fører protokol over distriktsbestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen 

anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives 

efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende 

opfattelser tilført protokollen og vedlægges bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Der offentliggøres et 

referat fra distriktsbestyrelsens møder.

 

Stk. 4. Distriktsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
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§9 Formål

Distriktsbestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for 

dagtilbudsdistriktets daglige virke.

Distriktsbestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås bedst mulige samarbejde mellem  forældre, 

medarbejdere og dagtilbudsdistriktets ledelse på tværs af de decentrale enheder og dagplejere i 

 dagtilbudsdistriktet.

Det enkelte medlem i  distriktsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede  dagtilbudsdistrikt.

§10 Mål og rammer

Distriktsbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer,

der er fastsat af byrådet, efter Dagtilbudsloven og anden relevant lovgivning.

 

Stk. 2. Hvert dagtilbudsdistrikt fastsætter inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer en årsplan 

for  dagtilbudsdistriktets virksomhed, som godkendes af distriktsbestyrelsen. 

Stk. 3. Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos byrådet.

Distriktsbestyrelsens opgaver og beføjelser
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§11 Principper

Distriktsbestyrelsen fastsætter principper for dagtilbudsdistriktets virksomhed. Som eksempel på 

områder, hvor distriktsbestyrelsen kan lave principper, kan følgende nævnes:

 y Pædagogiske mål og metoder

 y Normer for forplejning og inventar

 y Institutionens aktiviteter

 y Forældresamarbejdet

 y Information til forældre og andre

 y Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt

 y Sammensætningen af personale

I øvrigt henvises til ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”, kapitel 14.1.4.1 for nærmere om 

principperne for daginstitutionens arbejde.

Stk. 2. 

Distriktsbestyrelsen kan ikke foretage ændringer i daginstitutionens generelle daglige og  ugentlige 

 åbningstid. Åbningstider fastlægges centralt som en del af det fælles kommunale serviceniveau.
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§12 Økonomiske beføjelser

Distriktsbestyrelsen fastsætter principper for dagtilbudsdistriktets anvendelse af budgetrammen.

Distriktslederen udarbejder et forslag til budgettets overordnede anvendelse som godkendes af 

 distriktsbestyrelsen.

Stk. 2.

Distriktslederen træffer alle konkrete beslutninger om anvendelsen af budgettet indenfor det af 

 distriktsbestyrelsen godkendte budget.

Der henvises iøvrigt til Byrådets reglsæt om økonomisk decentralisering og kommunens kompetence-

fordelingsplan samt kapitel 14.1.4.2 i ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”. 
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§13 Ansættelser

Distriktsbestyrelsen har indstillingsret til byrådet i forbindelse med ansættelser af distriktsleder, 

 afdelingsledere og medarbejdere i distriktets dagplejegruppe og børnehuse.

Der henvises i øvrigt til kommunens retningslinjer om ansættelse. 

§14 Tavshedspligt

Repræsentanter i distriktsbestyrelser er omfattet af tavshedspligt.

§15 Godkendelse og ændringer af styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten kan kun ændres af byrådet. Inden styrelsesvedtægten ændres, skal der jf.

Dagtilbudsloven indhentes udtalelse fra de distriktsbestyrelser, der er omfattet af vedtægten.

Der henvises i øvrigt til byrådets regelsæt om økonomisk decentralisering og kommunens

kompetencefordelingsplan samt kap. 14.1.4.2 i ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”
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Uddrag af ””Bilag for styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen”, 

gældende fra 01.08. 2015. 

 

Skolestruktur og skoledistrikter 

Skoledistrikterne i Frederikshavn Kommune fremgår af kortbilaget 

Frederikshavn Kommunes skolevæsen omfatter 4 folkeskoler. De tre af skolerne har undervisning på tre 

undervisningssteder mens en skole har undervisning på seks undervisningssteder. 

 

Skole Klassetrin Specialklasser 

Skoledistrikt Nord 

- Skagen Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse x 

- Strandby Skoleafdeling Børnehaveklasse - 9. klasse  

- Aalbæk Skoleafdeling Børnehaveklasse - 9. klasse  

 

Skoledistrikt Vest 

- Bangsbostrand Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse  

- Gærum Skoleafdeling Børnehaveklasse –  6. klasse  

- Ravnshøj Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse  

- Heldagsskolen  x 

 

Skoledistrikt Øst 

- Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej Børnehaveklasse – 4. klasse  x 

- Frydenstrand Skoleafdeling, Buhls Vej 5. – 9. klasse  x 

- Nordstjernen Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse x 
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Distrikt Syd Skole 

- Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Dybvad 4. – 9. klasse  

- Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Hørby Børnehaveklasse – 3. klasse  

- Stensnæs Skoleafdeling Børnehaveklasse – 6. klasse  

- Sæby Skoleafdeling Børnehaveklasse – 4. klasse x 

- Sæbygaard Skoleafdeling 5. – 9. klasse x 

- Torslev Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse  

 

Ikke alle undervisningssteder tilbyder undervisning på alle klassetrin. Eleverne vil blive flyttet til en af 

skolens øvrige undervisningssteder for at modtage undervisningen i de pågældende klassetrin. 

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet i december 2014, at skolens navne skal henføre til skolens 

geografiske placering og at afdelingerne skal henføre til den by, hvori skolen er placeret. 

For Strandby Skoles vedkommende er det besluttet, at skolebestyrelsen ved Distrikt Nord Skolen kan 

ændre navnet, da eleverne på Strandby Skole kommer fra flere byområder. 

 

Valg til Skolebestyrelser 

Regler for valg til skolebestyrelserne ved folkeskolerne i Frederikshavn Kommune 

 

1. Ansvar for valgets gennemførelse: 

Der nedsættes en valgbestyrelse, som består af skolens leder som formand og formændene for de 

afgående skolebestyrelser. 

Valgbestyrelsen er ansvarlig for, at hjemmene orienteres om det forestående valg. 

- Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over de personer der er valgberettigede, eller 

har fået tillagt valgret og valgbarhed efter § 6 i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen. 

- Opstilling af kandidater kan enten ske på forældremøder eller på et valgmøde 

 

2. Valgtidspunkt 

Skolebestyrelsesvalget, der foregår elektronisk, sker i foråret 2015. 

 

3. Afstemning 

Afstemningen afholdes elektronisk. 

Den enkelte skole skal give mulighed for, at valgberettigede, der ikke har adgang til computer i 

hjemmet, kan komme på skolen og afgive deres stemme elektroniske. 
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De personer, der opnå flest stemmer er valgte men resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge 

efter størrelsen af deres stemmetal.  

 

Skoler der har specialklasserække og/eller undervisning på flere afdelinger skal være opmærksomme 

på de særlige regler, der er beskrevet i § 42, stk. 1 og i ”Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 

skolevæsen”. 

 

4. Fredsvalg 

Senest 2 uger før valghandlingen starter, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge 

med henblik på fredsvalg, hvis 

- Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette 

- Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne 

Ved fredsvalg betragtes de øverste forældrerepræsentanter i opstillingsrækken som valgte, mens 

resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. 

 

Skoler der har specialklasserække og/eller undervisning på flere afdelinger skal være opmærksomme 

på de særlige regler, der er beskrevet i § 42, stk. 1 og i ”Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 

skolevæsen”. 

 

5. Klager over valget 

Klager vedr. fremgangsmåden ved valget afgøres af Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, herunder om afslag på optagelse på 

valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Børne- og 

Ungdomsudvalget. 

 

6. Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædelse 

Når valget er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, 

herunder valg af formand. 

Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den ældste af 

forældrerepræsentanterne. 

De nye skolebestyrelser tiltræder den 1. august 2015  

I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye 

bestyrelser snarest muligt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye 

forældrerepræsentanters tiltræden. 

 

Efter delegation fra kommunalbestyrelsen, udpeger skolebestyrelsen to repræsentanter, som 

henholdsvis repræsenterer det lokale foreningsliv og det lokale erhvervsliv, til skolebestyrelsen.  

Udpegningen sker på den nyvalgte bestyrelses konstituerende møde. 

De to repræsentanter er udpeget for valgperioden, den 1. august 2015 – 31. juli 2018. 

  

7. Suppleringsvalg 
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Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden 

Er der ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt 

suppleringsvalg. 

 

8. Bekendtgørelsen af valgets resultater 

Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. 

Valgbestyrelsen orienterer også forvaltningen om valgresultatet. 

 

I ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til 

forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” beskrives øvrige forhold omkring 

Skolebestyrelsesvalg, herunder valgret og valgbarhed. 
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Indledning 

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget 

efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, jf. Folkeskolelovens § 41 

 

Lovgrundlaget for styrelsesvedtægten: 

- Folkeskoleloven, LBK nr. 665 af 20.06. 2014 

- Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om 

vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, BEK nr. 28 af 14.01. 

2014. 

 

 
Skolebestyrelsen 

Sammensætning  

 
1. Skolebestyrelsen sammensættes på baggrund af antallet af undervisningssteder på den enkelte 

skole. 
 

Skoledistrikt Nord. 
På denne skole undervises på tre undervisningssteder, derfor sammensættes skolebestyrelsen på 
følgende måde: 

 8 forældrerepræsentanter 

 2 medarbejderrepræsentanter 

 3 elevrepræsentanter 

 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv 

 1 repræsentant fra lokale foreninger. 

 
Skoledistrikt Øst. 
På denne skole undervises på tre undervisningssteder. Der er kun elevråd på de to af de tre afdelinger, 
derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde: 

 7 forældrerepræsentanter 

 2 medarbejderrepræsentanter 

 2 elevrepræsentanter 

 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv 

 1 repræsentant fra lokale foreninger. 

 
Skoledistrikt Vest 
På denne skole undervises på fire undervisningssteder. Der er kun elevråd på de tre af de fire 
afdelinger, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde: 

 8 forældrerepræsentanter 

 2 medarbejderrepræsentanter 

 3 elevrepræsentanter 

 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv 
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 1 repræsentant fra lokale foreninger. 

 
Skoledistrikt Syd 
På denne skole undervises på seks undervisningssteder. Der er kun elevråd på de fem af de seks 
afdelinger, derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende måde: 

 10 forældrerepræsentanter 

 2 medarbejderrepræsentanter 

 5 elevrepræsentanter 

 1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv 

 1 repræsentant fra lokale foreninger. 

 
2. Alle medlemmerne har stemmeret 

 

3. Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af skolebestyrelsens drøftelser, der angår sager 

vedrørende enkeltpersoner. 

 

4. Skolens leder varetager bestyrelsens sekretærfunktion. Skolens øvrige ledelse deltager efter behov. 

Ledelsen deltager uden stemmeret.  

 

Valg til skolebestyrelserne 

Forældrerepræsentanter 

 

1. Valg af forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen finder sted i henhold til de 

bekendtgørelser der er udstedt af Undervisningsministeren samt regler vedtaget af Børne- og 

Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune 

 

2. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af forældrerepræsentanter sikres, at der 
vælges mindst én repræsentant fra hvert undervisningssted. 

 

3. Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal det ved valg af forældrerepræsentanter 
sikres, at der vælges mindst én repræsentant for specialklasserne. 

 

4. Der vælges stedfortrædere.  
Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det tilstræbes, at der er mindst 1 stedfortrædere fra 
hvert undervisningssted.  
Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal det tilstræbes, at der er mindst 1 
stedfortræder for specialklasserepræsentanten. 
 

5. Skolebestyrelsen vælger selv sin formand blandt de forældrevalgte medlemmer.  

På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer ved flertalsvalg en af 

forældrerepræsentanterne som formand.  

Den kandidat der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer er valgt. 
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Har ingen ved den første afstemning opnået mere end halvdelen af stemmerne, skal der foretages en 

ny afstemning. 

Er der stadigvæk ingen, som opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal der foretages et 

bundet omvalg mellem de to kandidater, der ved anden afstemning fik flest stemmer. Hvis der er 

stemmelighed, foretages der lodtrækning om, hvilke af de to kandidater, der skal stemmes om ved det 

bundne omvalg. 

Står stemmerne lige efter den tredje afstemning træffes afgørelsen ved lodtrækning. 

 

Medarbejderrepræsentanter 

 

1. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og som har et 

ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid, til fælles valghandling. 

  

2. Alle medarbejdere, der er ansat ved skolen og som er undergivet skolelederens kompetence er 

valgbare og stemmeberettigede.  Der forudsættes dog, at det fremadrettede ansættelsesforhold på 

skolen forventes at være af minimum 1 år på valgtidspunktet.  

 

3. Der vælges 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 stedfortrædere.  

 

4. Kandidatforslag indleveres til skolelederen inden valgmødet eller fremsættes på mødet. 

 

5. Hver medarbejder har én stemme  

 

6. De to medarbejdere der har fået flest og næst flest stemmer er valgt.  

 

7. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. 

 

8. Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i forbindelse med planlægningen af det kommende 

skoleår, og valgperioden er et skoleår. 

 

 

Elevrepræsentanter 

 

1. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges for et år ad gangen af 

elevrådet. 

 
2. Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af elevrepræsentanter vælges én 

repræsentant og en stedfortræder fra hvert undervisningssted. 
 

Eksterne repræsentanter 

 



 
 

Sag nr. 14/16614 
Dokument nr. 155439-14 Side 5 
 

Skolebestyrelsen udpeger repræsentanten fra henholdsvis det lokale erhvervsliv og lokale foreninger. 

Repræsentanterne udpeges for valgperioden. 

 

Mødevirksomhed 

 

1. Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre 

 

2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til – uden stemmeret – at deltage i møderne, når der behandles 

spørgsmål af særlig interesse for dem 

 

3. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, indkalder formanden så vidt muligt en 

stedfortræder. Den enkelte skole fastsætter i sin forretningsorden bestemmelser for, hvornår en 

stedfortræder indkaldes 

 

4. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens 

medlemmer ønsker det med angivelse af punkt(er) til dagsorden. 

 

5. Formanden fastsætter tid og sted for møderne 

 

6. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. 

 

7. Formanden udarbejder dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en 

dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. 

 

8. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagordenen, skal det meddeles formanden senest 8 

dage før mødet afholdes. 

 

9. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal 

formanden så vidt muligt, forinden eller samtidig med mødeindkaldelsen underrette medlemmerne 

om de sager, der skal behandles på mødet. 

 

10. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede 

forældrevalgte medlemmer er til stede. 

 

11. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse. 

 

12. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

13. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

14. Skolebestyrelsesformanden udarbejder til hvert møde en dagsorden. Efter hvert møde udarbejdes et 

referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. 
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15. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger der er i lovgivningens regler for tavshedspligt 

tilgængeligt for offentligheden. 

 

Andre forhold 

 

1. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside 

 

2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt til et fælles møde til drøftelse af skolens 

virksomhed. På et sådan møde drøftes årsberetningen. 

 

3. Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til loven samt 

kommunalbestyrelsens beslutninger. 

 

4. Skolebestyrelsens medlemmer modtager ikke diæter eller vederlag. 

 

Skolebestyrelsens beføjelser 

 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, i overensstemmelse med lovgivning, gældende aftaler 

samt de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, og som det fremgår af bilag til denne 

vedtægt. 

 

I henhold til Folkeskoleloven kan Kommunalbestyrelsen ikke delegere sine beføjelser indenfor 

følgende områder: 

 Bevillingskompetencen 

 Arbejdsgiverkompetencen 

 
Elevråd 

Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger 

repræsentanter for eleverne til udvalg m.v. som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af 

betydning for eleverne i almindelighed. 

På skoler med afdelingsstruktur, har elever ved hver afdeling, som har 5. eller højere klassetrin, ret til at 

danne et afdelingselevråd. 
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Dialogmøder 

To gange årligt afholder Børne- og Ungdomsudvalget et møde med skolebestyrelserne eller repræsentanter 

herfor, til drøftelse af spørgsmål om skolevæsenets vilkår og udvikling. Andre kan efter udvalgets 

beslutning deltage i møderne 

 

Ikrafttrædelse og ændringer 

Denne vedtægt træder i kraft den xx.yy. 2015 

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne og 

efterfølgende godkendelse i Byrådet. 
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                                                                                                                                                          December, 2014 

 Notat vedr. forberedelse af EUD10 og 10. klasse kombineret                              

 
Lovgivning: 

Det er kommunal forpligtigelse til både at oprette et 10. klassetilbud jf. Folkeskoleloven af 16. juni 2014 § 19b-19d, samt 

at udbyde EUD10 jf. Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 samt Folkeskoleloven af 

16. juni 2014 § 19. 

I forbindelse med EUD reformen skal kommunalbestyrelsen tilbyde følgende jf. §19j: 

”Alle kommuner forpligtes til at udbyde EUD10. Det skal ske som led i kommunernes gældende forpligtigelse til at 

tilbyde 10. klasse til unge under 18 år. Organiseringen af de forskellige 10. klassetilbud er inden for rammerne af 

lovgivningen op til den enkelte kommune.  

 

Målgruppe EUD10: 

 

EUD10 er et uddannelsestilbud for unge, der ved afslutningen af 9. klasse ikke lever op til adgangskravene på 02 i dansk 

og matematik. Disse unge vil ikke fra august 2015 kunne påbegynde en erhvervsuddannelse uden en opkvalificering af 

deres kompetencer og færdigheder – de skal gøres uddannelsesparate til erhvervsuddannelse. 

For EUD10 skal det tilstræbes at alle, der er i den primære målgruppe for EUD10, jf. Folkeskolelolen af 16. juni 

2014 § 19 j, kan optages. Elever i EUD10 skal indstille sig til prøve i dansk og skriftlig matematik, hvis de ikke havde 

mindst 02 i gennemsnit ved 9. klasseprøven i hvert af fagene ved starten på EUD10. 

Fokus på EUD10 er at gøre eleverne uddannelsesparate samt løfte deres færdigheder i dansk og matematik. Samtidig skal 

de introduceres for de fire nye hovedområder, som i fremtiden vil blive indgangene på er-vervsuddannelserne. 30 % af 

tiden på EUD10 skal foregå på erhvervsuddannelserne, hvor af der skal være indeholdt 6 ugers brobygning.  

 
I forbindelse med EUD reformen kan kommunalbestyrelsen tilbyde følgende jf. §19e: 

 

Kommunalbestyrelsen kan ved indgåelse af overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 

10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grund-forløb. Eleven skal opfylde 

optagelseskravene til erhvervsuddannelserne, for at kunne påbegynde forløbet. 

Ved lovændringen blev den hidtidige ordning, hvor kommunalbestyrelsen kunne tilbyde 10. klasseforløb, som bestod af 

20 ugers undervisning i folkeskolen og 20 ugers undervisning i en af erhvervsskolernes grundforløb (gl. 20/20 ordning), 

således ændret til et mere fleksibelt forløb.  

Kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten i et kombineret 10. klasse og erhvervsskoleforløb. Endvidere skal kom-

munalbestyrelsen fastlægge kriterier der skal lægge til grund for optagelse, hvis der er flere ansøgere, der ønsker at 

benytte tilbuddet, end der er plads til i ordningen 

 

I udkast til Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervs-

uddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.klasseordningerne EUD10 og kombineret 10. klasse 

med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, 10.klassebekendtgørelsen fremgår det bl.a.: 

 

Stk. 2. Når kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår overenskomster om 

samarbejdet om EUD10, jf. folkeskolelovens § 19 j, stk. 5, skal det ske således, at der er tilvejebragt praktiske muligheder 

for, at eleverne kan introduceres til alle de erhvervsfaglige hovedområder. stk. 3, i relevant omfang, og således at det 

tilstræbes, at den introducerende undervisning, så vidt muligt finder sted på en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal inden for rammerne af folkeskolelovens § 19 j i den valgfri del af EUD10 tilbyde fag og 

undervisningsaktiviteter, der introducerer til erhvervsuddannelsernes hovedområder: 

1) Omsorg, sundhed og pædagogik 

2) Kontor, handel og forretningsservice 

3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

4) Teknologi, byggeri og transport 

 

Stk. 4. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt 

med konkrete erhverv, som hovedområderne relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til praksis 

ved at beskæftige sig med metode, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner fagområderne. Undervisningen skal 

indeholde uddannelses- og erhvervsafklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver uddannelsesparate, herunder 

fagligt, socialt og personligt afklarede og motiverede til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. 
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Bæredygtigt Børneområde - Dagtilbud

Dynamisk proces- og styringsværktøj

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug >

Planlægning af oprettelse i Jerup, Elling, Gærum, Voerså

CDF og Ejendomscenteret

Oprettelse Ravnshøj, Hørby, Dybvad, Aalbæk 

CDF og Ejendomscenteret

Inddragelse af Dagplejen personalepolitisk CDF

Opkvalificering af medarbejdere 0-2 års pæd. CDF/UCN

Dialog med de selvejende CDF

Ophæve samdrift med skolerne i Gærum og Voerså CDF 1/8

Distriktsledere ansættes CDF

Afdelingsledere fordeles i distrikterne CDF

Distriktslederne og afdelingslederne indtræder i deres nye 

stilling CDF 1/8

Medarbejdere og ledere nye ansættelsesbreve CDF

Dagplejepædagoger fordeles på distrikterne CDF 

Dagplejepædagogerne klædes på til deres ændrede rolle CDF 

0-2 årsinstitutioner indgår som supplement til 

gæstedagplejersystemet CDF 

Fordeling af dagplejerne i forhold til de nye distrikter CDF 

Ansættelser i de 4 dagtilbudsdistrikter

Dagplejen lægges ind i dagplejedistrikterne

Selvejende institutioner og samdriftinstitutioner

2014 2015Indflydelse og 

ansvarAktivitet
Etablering  af 0-6 års aldersintegrerede institutioner i oplandet



Bæredygtigt Børneområde - Dagtilbud

Dynamisk proces- og styringsværktøj

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug >

Distriktslederne klædes på til deres ændrede rolle CDF

Beslutning om fremtidig mødestruktur i CDF (ledermøder) CDF

Sammenskrivning af kommisoriet CFS og CDF

Udmøntning BUU 6/11

Informationsbrev til forældre CFS uge 45

Fællesmøder for ledelser og medarbejdere i skole og dagtilbud CDF og CFS

Ultimo 

nov.

Informationsmøde for forældre, der har børn, som begynder i 

skole i august eller november CFS 

Involvering af et par dagtilbudsledere/dagplejeledere og 

forældre i processen inden udarbejdelsen af 

styrelsesvedtægten CDF 

Forslag til ny styrelsesvedtægt og bilag CDF og  BUU 8/1

Høring af ny styrelsesvedtægt og bilag Bestyrelser

Godkendelse af ny styrelsesvedtægt og bilag BUU

Ny styrelsesvedtægt træder i kraft 1/8

Ny ledelses- og mødestruktur

Rullende skolestart

Styrelsesvedtægt

Fremtidige rammer for arbejdet med specialbørn (herunder inklusion, støtteindsats, placering geografisk, visitation)

Aktivitet

Indflydelse og 

ansvar

2014 2015



Bæredygtigt Børneområde - Dagtilbud

Dynamisk proces- og styringsværktøj

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug >

Bestyrelsesvalg i alle dagtilbudsområder - information om 

Bæredygtigt Børneområde til alle forældre

CDF, bestyrelser

Ændring af gældende procedure for valg (styrelsesvedtægt) BUU 8/1

Bestyrelsesvalg til de nye distriktsbestyrelser CDF, bestyrelser

De nye distriktsbestyrelser indtræder Distriktsbestyrelserne 1/8

Løbende information til alle forældre med børn i dagtilbud om 

Bæredygtigt Børneområde (formål, navne, oversigtskort mv.)

CDF og distriktslederne

Personalemøder i dagtilbudsområder med deltagelse af de nye 

distriktsledere

Internat for alle ledere i dagtilbud CDF og distriktslederne

Principper for de nye dagtilbudsdistrikter Distriktslederne og de nye 

distriktsbestyrelser

Tilpasning af MED-organisationen til ny struktur CDF

Dialogmøde ml. BUU og bestyrelserne CDF, BUU, bestyrelserne 8/1

Valg til bestyrelser

Fussionsproces i distrikterne

MED-organisationen

Inddragelse af bestyrelser

Aktivitet

Indflydelse og 

ansvar

2014 2015



Bæredygtigt Børneområde - Dagtilbud

Dynamisk proces- og styringsværktøj

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug >

Tilpasse intranet i forhold til Bæredygtigt Børneområde CDF

Tilpasse institutionernes hjemmeside i forhold til Bæredygtigt 

Børneområde CDF

Tilpasse den kommunale hjemmeside i forhold til Bæredygtigt 

Børneområde

CDF

Ny aldersintegreret institution i Elling CDF

Ny aldersintegreret institution i Frederikshavn CDf

Sættravej i Sæby CDF

Aalbæk børnehave CDF

Voerså Børnehave

CDF

Mariehønen, Jerup

CDF

Ændret pladsgaranti CDF

Organisatorisk adskillelse fra Dagplejen CDF

Tilpasning af LOS CDF

Tilpasse AMR og TR CDF

Aktivitet

Indflydelse og 

ansvar

2014 2015

LOS (linjeorganisationssystem)

AMR og TR organisationen tilpasses ny struktur

Bygningsmæssige ændringer

Pladsanvisningens fremtid

IT og digitalisering (intranet og hjemmeside)



Bæredygtigt Børneområde - Familie

Dynamisk proces- og styringsværktøj

november december januar februar marts april maj juni juli august og frem

Bemanding ved omplacering CFA/HR

Ansættelsesbreve CFA/HR

Løn CFA/HR

Udmeldingstidspunkt CFA/HR

Fysisk placering CFA

Beslutning om fremtidig mødestruktur CFA

Fladere struktur i udføreropgaver/Dag- og døgn CFA

Familierådgivningsopgaver? CFA

PPAopgaver? CFA

Sundhedstjenestens opgaver? CFA

Afklaring af antal CFA

Opgave- og kompetenceafklaring CFA

Referenceforhold CFA

Ansættelsesbreve CFA/HR

Løn CFA/HR

Afklaring af fysisk placering CFA

Udmeldingstidspunkt CFA

Antal i det enkelte team? (volumen, spec., sagstyngde) CFA

Hvor mange dage foregår hhv. centralt/decentralt? CFA

Hvilke opgaver løses hhv. centrale/decentrale dage? CFA

Ansøgning/placering? CFA

Decentralt CFA

Centralt CFA

Adgang til mødefaciliteter centralt CFA

Adgang til mødefaciliteter decentralt CFA

Myndighed CFA

PPA internt CFA

Undervisning CFA/CFS

Støtte-ressourcepædagoger CFA/CFDF

Økonomi? CFA/ØKC

Hvor ligger budgettet og ansvaret (ift. forskellige opgavetyper)? CFA/ØKC

Arbejdsgange og styring CFA

Samarbejde med adm. og ØKC CFA/ØKC

Ift. visitationsopgaver? CFA/ØKC

I distriktsteams (fokus tværfaglighed) CFA

På tværs af distriktsteams CFA

Mellem distriktsteams og udførerne i CFA og CFU (bl.a. ift. §11 opg.) CFA/CFU 

I Center for Familie (afsæt i BBO, mission/vision, Børnepolitik, tværfaglighed) CFA 27/11->

Koordinering med CFDF, CFS, CFA i processen Centerchefer

I områderne Centerchefer

Medarbejderplacering ift. specialiseringer (organisatorisk og opgavemæssigt)

Visitationsopgaver (organisatorisk og opgavemæssigt)

Økonomi og distriktsteams (organisatorisk og opgavemæssigt)

Samarbejdsflader (organisatorisk og samarbejdsmæssigt)

Koordinatorer (organisatorisk og opgavemæssigt)

Medarbejderplacering i distriktsteams (organisatorisk og opgavemæssigt)

Fysisk placering - distriktsteams (organisatorisk og opgavemæssigt)

2014 2015

Ansvarlig**Aktivitet
Ny ledelses- og mødestruktur (organisatorisk)



Bæredygtigt Børneområde - Familie

Dynamisk proces- og styringsværktøj

Med CFU, CSS, CAM CFA/CFU/CSS/CAM

Mødestrukturer generelt CFA

Med lokalsamfund og frivillige CFA

Tilpasning af MED-organisationen til ny struktur CFA

APV - ifm. omorganisering CFA/HR

Arbejdsmiljø og sikkerhed CFA/HR

TR og AMR CFA

Tilpasse hjemmeside ift. BBO CFA

Tilpasse intranet ift. BBO CFA/IT

IT-licenser CFA/IT

Fysiske arb.pladser decentralt - IT-adgang CFA/IT

Principper for kørsel CFA

Flådestyring CFA/Beredskabscentret

Kommunikation med offentligheden CFA

Kommunikation med brugerne CFA

Kommunikation med samarbejdspartnerne CFA

medarbejdere CFA

leverandører CFA

Internt CFA

eksternt CFA

IT og digitalisering (andet)

Kørsel (andet)

Kommunikationsstrategi (andet)

MED-organisationen (organisatorisk og samarbejdsmæssigt)

OBS på: Inddragelse/brug af erfaringer fra nuværende tværfaglige teams i PPA - Medarbejderes tidligere erfaringer fra Bl.a. Sæby Kommune og tværfaglig organisering - Tidligere sammenlægningsprocesser og organisationsforandringer - Gode erfaringer, 

f.eks. med tilgængelighed i visitationen, socialrådgiver i dagtilbud og skole, adgang til at henvise til familiehusmedarbejdere i visitationen - MED-involvering og afgivet høringssvar



Bæredygtigt Børneområde

Samlet tidsplan for involverings- og beslutningsproces - SKOLE

november december januar februar marts april maj juni juli august ->

Udmøtning BUU 06-nov

Informationsbrev til forældre Center for Skole uge 45

Fælles møde for lederlser i skole og dagtilbud Chefer for Skole og Dagtilbud x

Fælles møde i distrikter for medarbejdere, der skal arbejde med 

aldersintegrerede klasser og rullende skolestart distriktsskoleledere, skolechef x

Skolerne udabrejder egne planer for implementering

distriktsskoleledere, afd. ledere i 

samarb. med medarbejdere x x x x

Informationsmøde for forældre med børn, som begynder i skole i 

august og november 2015

Distriktsskoleledere 

x

Informationsbrev til forældre om indskrivning Center for Skole x

Skoleindskrivning Center for Skole + forældre x

Kommisorium udarbejdes Center for Skole, Center for Dagtilbud x

Kommisorium godkendes BUU 5. feb

Ansættelse af 4 skoleledere - tjenestemænd ØU 19-nov

Brev til organisationen mv angående ansættelser - Skole+ Dagtilbud Center for Skole 20. nov

Placering af afdelingsledere skolechef, distriktsskoleledere x

Placering af medarbejdere skolechef, distriktsskoleledere x x

Procesplan for placeringsproceduren af medarbejdere klar Center for Skole x

Placering af skolesekretærer skolechef, distriktsskoleledere x

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel (SFO og Undervisning) BUU 04-dec

Høring Skolebestyrelser

Frist inden 

jul

Godkendelse af ressourcetildelingsmodel BUU 08-jan

Godkendelse af ressourcetildeling BUU 05-mar

Udmelding af ressourcer til skolerne Center for Skole 06-mar

Forslag til ny styrelsesvedtægt + bilag BUU 08-jan

Høring af forslag til styrelsesvedtægt + bilag Skolebestyrelser x

Godkendelse af nye styrelsesvedtægt + bilag BUU 5. feb

Informationsbrev til alle forældre med børn i skole eller dagtilbud om 

Bæredygtigt Børneområde (formål, navne, oversigtskort mv) Center for Skole x

Møder i Sammenlægningsråd i distrikterne Distriktsskoleledere x x x x x x

Fremtidige rammer for arbejdet med specialbørn (herunder inklusion, støtteindsats, placering geografisk, visitation)

Skoleindskrivning

2014 2015

Indflydelse og ansvarAktivitet
Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart

Ansættelser

Ressorucetildelingsmodel

Styrelsesvedtægt

Fusionsproces i distrikterne

dok nr 190012-14



Bæredygtigt Børneområde

Samlet tidsplan for involverings- og beslutningsproces - SKOLE

Klassedannelser i skoleåret 2015/2016 Distriktsskoleleder x x x x x

Principper for den nye skole (klassedannelser, flytning af klasser, fælles 

kultur - medarbejdere, justering af fysiske rammer) Skolebestyrelser x

Elevinddragelse Skolebestyrelser, elevråd, 

distriktsskoleledere x x x x x x

Ændring af gældende procedurer for valg (styrelsesvedtægt) BUU 08-jan

Nedsættelse af valgbestyrelser Distriktsskoleledere x

Opstilling og information om valg Distriktsskoleledere x x x

Skolebestyrelsesvalg Distriktsskoleledere x

Indkaldelse til kursus for ny skolebestyrelser Center for Skole x

Tilpasning af MED-organisation til ny struktur Center for Skole og MED x x x x x x

Ny struktur for TR og AMR- repræsentation Center for Skole og MED x x x x

Tilpasning af IT-systemer (LOS mv) Center for Skole x x x x x x x x

Tilpasse skolernes hjemmesider til Bæredygtigt Børneområde Center for Skole x x x x

Tilpasse den kommunale hjemmeside til Bæredygtigt Børneområde Center for Skole x x x x

Strandby Skole

Center for Skole, EJDC, 

skoledistriktsleder, bestyrelser x x x x x x x x

Sæbygaardskolen eller Sæby Skole (afhængig af fordeling)

Center for Skole, EJDC, 

skoledistriktsleder, bestyrelser x x x x x x x x

Stensnæsskolen

Center for Skole, EJDC, Center for 

Dagtilbud, EJDC, distriktsledere 

(dagtilbud og skole), bestyrelser x x x x x x x x

Gærum Skole

Center for Skole, EJDC, Center for 

Dagtilbud, EJDC, distriktsledere 

(dagtilbud og skole), bestyrelser x

Bygningmæssige ændringer

Valg til skolebestyrelsen

MED-organisation

IT

dok nr 190012-14
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Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune 
 
”Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre” 
(Lov nr. 490) trådte i kraft den 1. juli 2006. 
 
Med loven gælder den samme adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering for andre, 
uanset om en kommunal opgave udføres af en kommune eller af private. Formålet med loven er at give 
kommunalbestyrelser øget adgang til supplerende finansiering via reklamering. 
 
1. Frederikshavn Kommunes retningslinjer for reklamering 
 
Af bemærkningerne til ”Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for 
reklamering for andre” fremgår det, at Byrådet kan opstille andre lovlige betingelser for kommunens 
anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, end de betingelser, der er indeholdt i 
lovgivningen. 
 
I overensstemmelse hermed fastsættes nedenstående retningslinjer for Frederikshavn Kommunes 
anvendelse af fast ejendom og løsøre mv. til reklamering for andre. 
 
Selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med kommunen, skal ved fornyelse af aftaleforholdet 
forpligtiges til at efterleve retningslinjerne. 
 

1.1 Hvad må der reklameres for og hvordan må der reklameres 
 
Kommunen er forpligtiget til at sikre, at reklamer på kommunens aktiver mv. ikke er i strid med lovgivningen 
– herunder markedsføringslovgivningen. Lovgivning sætter bl.a. følgende begrænsninger: 
 

- Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser 
- Der må ikke anvendes angivelser, som er utilbørlige overfor andre på grund af privatliv, race, religion 

eller politisk holdning. 
- En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og 

uanset i hvilket medium den bringes. 
- Reklamer rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anvendelse af 

rusmidler herunder alkohol. 
- Reklamer, der retter sig mod børn og unge, må ikke udformes på en sådan måde, at de udnytter 

børn og unges mangel på erfaring og kritisk sans eller den omstændighed, at børn og unge er lette 
at påvirke og nemme at præge. 

 
Af øvrige love og vejledninger, som kommunen skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af 
aftaler om reklamering for andre, kan f.eks. nævnes: 
 

- Lov om forbud mod tobaksreklamer. 
- Lov om naturbeskyttelse – forbud mod opsætning af reklameskilte i det åbne land. Se dog 

bekendtgørelse nr. 1328 fra 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder 
og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land. 

- Lov om offentlige veje indeholder hjemmel til, at kommunen kan opkræve betaling for udstedelse af 
tilladelse til opsætning af reklamer på det til en kommunal vej hørende areal, herunder f.eks. 
kommunale buslæskure og informationstavler jf. lovens § 102. 

- Forbrugerombudsmandens vejledning fra juli 2006 om børn, unge og markedsføring  
 
Herudover kan der i lokalplaner, byplanvedtægter eller lign. være fastsat bestemmelser om opsætning af 
skilte mv. 
 



# 48.962-09 
Sag: 08/9292 

De almindelige kommunalretlige principper om neutralitet og saglighed gælder også i forhold til kommunens 
salg af reklameplads. Frederikshavn Kommune tillader derfor ikke reklamer for: 
 

- Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer 
- Religiøse bevægelser 
- Politiske partier/bevægelser 
- Valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger 

 
Der må ikke opsættes reklamer, der kan virke anstødelige (f.eks. reklamer, der indeholder pornografi eller 
anstødelige udtryk). 
 
Der må ikke opsættes reklamer af polemisk art, eksempelvis reklamer, der indeholder angreb på 
enkeltpersoner.  
 
Reklamernes indhold og budskab må ikke være i modstrid med Frederikshavn Kommunes vedtagne regler, 
retningslinjer og politikker. 
 
 
1.1.1 Modydelse 
 
Ved indgåelse af aftale om reklame/sponsering må kommunen ikke forpligtiges til andet end almindelig brug 
af det aktiv, som påføres reklamen. 
 
Kommunens neutralitet og saglighed må ikke kunne anfægtes i forbindelse med udbudsforretninger, og 
reklame-/sponsoraftale må således ikke forpligtige kommunen til køb/brug af bestemte produkter eller 
tjenesteydelser.    
 

1.2 Hvor og på hvad må der reklameres 
 
De objekter, der kan anvendes til reklamering for andre er talrige, og der kan således ikke opstilles en 
udtømmende liste over, hvilke ejendomme og løsøre mv., der kan anvendes til reklamering. 
 
Følgende objekter må imidlertid ikke anvendes til reklamering for andre: 
 

- Personbårne aktiver (uniformer mv.) 
- Frederikshavn Kommunes elektroniske medier f.eks. internet, intranet og baggrundsbilleder. 

 
Der må ikke reklameres på en sådan måde, at ansattes faglighed kan sættes i forbindelse med de 
produkter/budskaber, der reklameres for, og dermed tolkes som en professionel anbefaling af bestemte 
produkter/serviceydelser/budskaber. 

 
1.3 Kompetence og økonomi (se supplement på sidste side vedr. børne- og ungeområdet) 
 
Kompetencen til at indgå aftale om reklame og sponsorater ligger hos fagforvaltningen. Fagudvalget kan 
disponere over nettoindtægten. Fagudvalgene kan beslutte at uddelegere kompetence og dispositionsret til 
omkostningsstederne efter de regler, som er fastsat i regler for økonomisk decentralisering. Fagudvalgene 
kan endvidere fastsætte regler på eget område, hvor dette vurderes nødvendigt. 
 
Forinden indgåelse af aftale om reklamering for andre skal institutioners bestyrelse, bruger- pårørenderåd 
eller tilsvarende inddrages i beslutningen efter reglerne for den pågældende institutionstype. 
 
Det påhviler Centralforvaltningen at bistå med råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af reklame-
/sponsoraftaler. Centralforvaltningen skal tilstræbe, at viden og erfaring forankres ét sted i organisationen. I 
forbindelse med en senere revision af reglerne kan det evt. indgå i overvejelserne, hvorvidt det vurderes 
nødvendigt grundet sagsmængde mv. at oprette en decideret reklamekonsulentstilling finansieret gennem 
reklameindtægterne. 
 
Ved indgåelse af aftale om reklamering for andre skal regelsættet for reklamering udleveres til personer, 
virksomheder mv., som ønsker at indgå aftale med Frederikshavn Kommune om at opsætte reklamer på 
kommunens bygninger, løsøre mv. 
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For at sikre et samlet overblik over Frederikshavn Kommunes reklame/sponsoraftaler skal 
Centralforvaltningens Økonomiafdeling underrettes ved indgåelse af aftale om reklamering/sponsering, og 
det påhviler Centralforvaltningens Økonomiafdeling at føre en samlet fortegnelse over de indgåede aftaler. 
 
Ved indgåelse af reklameaftaler skal kommunen sikre, at man opnår markedsprisen. Der bør derfor i videst 
muligt omfang indhentes bud fra mere end én køber. Indkøbskontoret kan rådgive i reglerne om offentligt 
udbud. 
 
1.3.1 Moms 
 
Ved indgåelse af reklame-/sponsoraftaler skal opmærksomheden rettes mod, at der skal afregnes toldmoms 
af vederlag eller værdi af et sponseret aktiv. Det anbefales derfor, at aftale om reklame-/sponsorater 
formuleres således, at det aftalte beløb tillægges moms.  
 
For at varetage opgavn omkring afregning af toldmoms på den administrativt mest hensigtsmæssige måde, 
indgår alle indtægter vedr. reklame til et momsregistreret område i kontoplanen under Centralforvaltningens 
Økonomiafdeling. Økonomiafdelingen fordeler efterfølgende indtægterne efter de regler, som gælder herfor. 
 

1.4 Opsigelse af aftaler 
 
Fagudvalget kan kræve en reklame-/sponsoraftale ophævet, hvis fagudvalget finder, at aftalen ikke lever op 
til de fastsatte regler for reklamering. Det skal således være indeholdt i reklameaftalerne, at Frederikshavn 
Kommune forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at nedtage reklamer, som er i strid med lovgivningen eller 
Frederikshavn Kommunes regler på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

 
1.5 Revision af regelsættet 
 
Regelsætte revideres et år efter dets vedtagelse i maj 2009. 
Regelsættet revideres i det første år af hver ny byrådsperiode (jf. ØU 17.11.2010) 
 
 
 

1.6 Supplement til pkt. 1.3 Kompetence og økonomi (gælder børne- og ungeområdet).  
 
jfr. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 5. november 2009 og efterfølgende beslutning i Frederikshavn 
Byråd den 25. november 2009 er der på børne- og ungdomsområdet lavet fem tilpasninger i Frederikshavn 
Kommunes reklame- og sponseringspolitik: 

1. skoler og institutioner skal have en lokal reklame og sponseringspolitik 
2. ingen reklame for produkter, der henvender sig til børn og unge 
3. ingen reklame for usunde fødevarer 
4. ingen reklame fra virksomheder uden overenskomst for sine medarbejdere 
5. ingen produktudviklende aftaler mellem virksomheder og skoler/institutioner 

 
Bestyrelserne i institutionerne og skolerne har fortsat frihed til at definere deres egen sponserings- og 
reklamepolitik på bygninger, løsøre, studieture osv. Det vil sige: Samme frihed til at indgå aftaler om brug af 
virksomhedssponseret undervisningsmateriale, legetøj, Cdere, DVDere osv., som de plejer. 
Ydermere får bestyrelserne fremadrettet mulighed for at få sponsoreret legepladser og reklamemuligheder 
på skolernes/institutionernes bygninger og løsøre. Naturligvis under allerede gældende anbefalinger, regler, 
lovgivning og ovenfor nævnte 5 tilpasninger. 
 

 Kompetencen til at opsøge, forhandle og indgår reklame- og sponsoraftaler er besluttet tillagt 
omkostningsstedet og stedets bestyrelse. 

 Omkostningsstedet og stedets bestyrelse har samtidig dispositionsretten til indtægterne. 

 Omkostningsstedet og stedets bestyrelse skal selv afholde udgiften til moms og reklamestøttede og 
sponserede aktiviteter. 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 10. oktober 2014 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2012, 2013 og 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Frederikshavn Kommune 
Sygefravær (%) 

2012 2013 2014 

Januar 4,22 4,95 4,34 

Februar 3,87 4,63 4,00 

Marts 3,83 3,40 4,27 

April 3,12 2,97 3,29 

Maj 3,22 3,06 3,14 

Juni 3,33 3,09 2,98 

Juli 2,36 2,47 2,56 

August 2,80 2,77 3,03 

September 3,63 3,70 3,91 

Oktober 3,54 3,63  

November 3,75 4,12  

December 3,68 3,72  

Gennemsnit 3,44 3,53 3,49 

 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”. 
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Side2/3 
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune første, andet og tredje kvartal 2014.  

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 10. oktober 2014 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelatere t 
 fraværsprocent 

Jan. 
2014 

Feb. 
2014 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,04 2,29 1,89 2,07 0,75 0,49 0,33 0,59 0,43    0,84 

Udvikling og Erhverv 2,89 3,51 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,33    3,70 

Arbejdsmarked 8,79 7,83 6,87 4,38 4,75 4,87 4,75 6,60 8,35    6,34 

Ejendomscenteret 4,98 3,81 5,15 3,79 4,27 4,25 3,05 3,72 4,46    4,15 

Teknik og Miljø 4,06 3,84 4,40 2,72 1,89 2,39 3,36 2,71 4,36    3,30 

Park og Vej. 8,07 8,83 7,24 5,86 7,81 8,83 8,61 8,88 9,13    8,13 

Familie 0,74 0,41 0,55 0,44 0,44 0,54 0,41 0,47 0,63    0,52 

Skole 3,01 3,04 3,94 2,50 2,29 1,87 1,53 2,14 3,42    2,65 

Bibliotek og 
Borgerservice 8,15 6,11 5,73 6,52 4,58 3,82 3,14 2,55 5,18    5,13 

Kultur og Fritid 0,62 1,32 0,93 0,43 0,25 0,98 1,50 1,67 3,65    1,21 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,12 4,01 4,41 3,42 3,46 3,52 2,33 2,68 3,38    3,49 

Unge 2,94 2,71 4,48 3,45 3,39 2,49 2,39 2,86 2,76    3,05 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 3,37 5,59 2,07 0,79 3,75 5,48 5,91 6,41 9,85    4,74 

Ledelsessekretariatet 0,33  2,13 0,68 0,91   2,59 4,35    1,23 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 1,93 2,71 2,61 2,90 2,31 2,17 1,80 0,82 3,16    2,26 

Sundhed og Ældre 6,64 5,62 5,79 4,92 4,84 4,50 4,62 5,13 6,44    5,38 

Handicap og Psykiatri 9,06 8,26 8,26 6,39 6,30 5,68 3,72 4,88 5,98    6,49 
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Til sammenligning kan her ses sygefraværsstatikken fra 2013.  

 

 

 

Data er trukket den 9. januar 2014 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Jan. 
2013 

Feb. 
2013 

Marts 
2013 

April  
2013 

Maj 
2013 

Juni  
2013 

Juli  
2013 

Aug.  
2013 

Sept.  
2013 

Okt.  
2013 

Nov. 
2013 

Dec. 
2013 

Gennem  
snit 

Økonomicenteret 6,51 6,19 1,70 3,80 2,20 2,12 1,00 3,84 4,03 3,41 4,42 2,33 3,44 

Udvikling og Erhverv 8,12 6,47 5,86 5,21 5,14 5,97 2,96 3,38 8,16 3,85 3,90 2,27 5,12 

Arbejdsmarked 7,81 5,24 3,38 3,31 3,70 3,38 2,91 3,43 5,37 5,88 7,23 6,48 4,87 

Ejendomscenteret 5,36 5,37 4,34 3,71 4,04 4,40 2,96 2,97 4,61 3,59 4,61 3,70 4,10 

Teknik og Miljø 4,71 3,04 3,36 2,22 3,19 1,56 2,10 0,80 2,23 3,47 4,57 6,09 3,13 

Park og Vej. 7,61 5,69 4,98 5,18 3,88 4,99 2,78 3,88 6,93 4,44 4,97 3,70 4,84 

HR Løn og Personale 1,42 0,81 0,77 1,08 0,41 0,43 0,16 0,64 0,80 0,27 1,08 1,48 0,78 

Ledelsessekretariatet 3,16 1,76 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,37 0,27 0,75 1,06 0,83 

Bibliotek og 
Borgerservice 5,19 4,42 3,57 3,64 4,75 5,18 4,66 5,57 6,53 7,59 7,35 6,67 5,42 

Undervisning og 
Tværgående ungeindsats 

3,78 3,73 3,02 1,58 2,61 2,42 1,68 1,84 2,70 2,54 3,27 3,01 2,68 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,64 4,76 3,30 3,20 2,75 2,78 2,33 2,89 3,85 3,98 4,19 3,56 3,51 

Familie 1,07 1,06 0,76 0,66 0,78 0,96 0,76 0,79 1,02 0,81 0,98 0,93 0,88 

Kultur og Fritid 2,09 3,10 0,89 0,58 0,54 1,17 0,22 0,34 0,73 0,42 0,71 0,34 0,91 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

5,42 7,10 4,87 2,14 2,20 0,00 2,25 7,38 7,39 6,36 2,28 1,98 4,09 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 3,90 6,90 3,03 2,53 2,80 2,74 2,16 1,46 3,10 3,58 3,10 2,45 3,10 

Sundhed og Ældre 7,49 6,80 4,85 5,19 4,60 4,68 3,66 4,18 5,42 5,37 6,15 5,48 5,30 

Handicap og Psykiatri 9,91 8,61 6,58 5,01 5,61 5,42 5,28 5,18 5,79 6,60 6,54 6,68 6,39 
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Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 

 

 

GRUPPEMEDLEMMER 

Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen, 

Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen 

  



 

 

 

 

 

 

Side6/15 UDDANNELSE 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 

 
 

GRUPPEMEDLEMMER 

Lars Oldager, Pia Karlsen, Christina L. Eriksen, Jytte Høyrup, Kenneth Bergen og 

Kristina Frandsen, Heidi Becker Rasmussen, Rikke Gundersen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt. 

Christian Roslev og Marianne Ellersgaard 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 
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Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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