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1. Stedfortræder i Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling
Søren Visti Jensen indtræder i Børne- og Ungdomsudvalget som stedfortræder for 
Christina Lykke Eriksen, der er gået på barsel. 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets næstformand Pia Karlsen vil under formandens 
fravær lede udvalgets møder.

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

1. byder velkommen til Søren Visti i udvalget
2. drøfter opgavefordelingen i udvalget under formandens fravær

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
 
1. Søren Visti blev budt velkommen.
 
2.  Brian Kjær vil under næstformandens fravær lede møderne.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22667
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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2. Principiel stillingtagen til private pasningstilbud til 
skolebørn i 0.-3. klasse

Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 25. februar 2015 godkendt private pasningsordninger i 
Frederikshavn Kommune.

Byrådet besluttede herunder følgende:

1. Fremtidige forespørgsler fra forældre med behov for udvidede åbningstider 
registreres i de enkelte enheder og fremsendes til Børne- og 
Ungdomsudvalgets orientering hvert år – i god tid forinden budgetlægning 
og dermed forud for beslutningen om fastsættelsen af det kommende 
kommunale serviceniveau på pasningsområdet. 

2.  Byrådet principielt tillader private pasningsordninger i Frederikshavn 
Kommune, når der er aktuelle behov der ikke kan rummes i det kommunale 
tilbud.

3. Evt. ansøgninger tilgår Børne- og Ungdomsudvalget for godkendelse.   
Efter anmodning fra medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget ønskes 
det, at udvalget tager principiel stilling til muligheden for at oprette private 
pasningstilbud til skolebørn i Frederikshavn Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalget skal på baggrund af byrådets beslutning drøfte og 
beslutte kriterier for godkendelse af private passere samt procedure herfor.
 
Lovgrundlaget for at oprette private pasningstilbud er Dagtilbudslovens §§ 78, 79 
og 80. Det er samme paragraffer, som anvendes ved godkendelse af private 
passere for yngre børn.
 
De vigtigste forudsætninger for et privat pasningstilbud er:

 Aftale om pasning af et barn indgås mellem forældrene og den private 
pasningsordning.

 De personer, der varetager pasning af børnene, er ikke ansat af 
Frederikshavn Kommune.

 Private pasningstilbud indgår ikke som et af de tilbud, som 
Pladsanvisningen kan anvise plads til.

 Private pasningsordninger kan drives som institution eller private hjem.
 Kommunen er ikke forpligtet til at give mulighed for økonomiske tilskud til 

privat pasning for børn, som er startet i skole.

Principper for kommunens vurdering og godkendelse:

 Private pasningsordninger, der modtager flere end 2 børn under 14 år, skal 
have tilladelse fra kommunen.

 Private pasningstilbud i dagplejeform, som foregår i passerens eget hjem, 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21372
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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må max. modtage 5 børn under 14 år. Varetages pasningen af mere end 
én person kan der gives tilladelse til op til 10 børn.

 Tilladelse til private pasningsordninger skal ske ud fra ensartede, saglige 
og nødvendige krav.

 Godkendelse skal som minimum omfatte godkendelse af de fysiske 
rammer, børnepasserens personlige kvalifikationer, samt en vurdering af 
om forholdene i det enkelte hjem er egnede til, at der passes børn i 
hjemmet.

 På baggrund af de opstillede krav skal der altid ske en konkret og 
individuel vurdering af den private pasningsordning og de forhold, der er i 
hjemmet.

 Hvis der er tale om en dagplejelignende pasningsordning (som 
modsætning til en institutionslignende), skal kommunens vurdering og 
godkendelse lægge vægt på samme hensyn, som ved godkendelse af 
dagplejere.

 
Tilsyn og afslag på godkendelse:

 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med den private pasningsordning. 
Tilsynet skal foretages, der hvor pasningen finder sted.

 Afslag og inddragelse af allerede meddelte tilladelser kan efter § 97 
indbringes for Det Sociale Nævn.

Frederikshavn Kommune anvender følgende retningslinjer til brug for godkendelse 
af private passere af børn op til 2 år og 11 måneder. Kriterierne omfatter:

 Personlige forhold
 Fysiske rammer indendørs
 Fysiske Ramme udendørs
 Sundhedsmæssige forhold
 Godkendelse af øvrige personer i husstanden 

Retningslinjerne i sin helhed er vedlagt som bilag.
 
Grundlag for godkendelse af private pasningstilbud vil være de kriterier, som 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtager.
 
Godkendelse af og tilsyn med private pasningstilbud for børn op til 2 år og 11 
måneder foregår i Dagplejen af en tilsynsførende pædagog.
Det foreslås, at godkendelse af og tilsynet med private pasningstilbud til børn i 0.-3. 
klasse placeres Center for Skole, som har ansvaret for SFO-området.
 
 
 
 
 
 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. marts 2015 Side 7 af 30

 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og 
beslutter de kriterier og procedurer, som skal ligge til grund for godkendelse af de 
private pasningstilbud
 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
 
Udvalget godkender kriterier og procedure jf. notatet.

Udvalget delegerer godkendelseskompetencen til Center for Skole.

Bilag
Retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger for børn op til 2 år og 11 
mdr (dok.nr.25703/15)
Notat vedr. privat pasning af børn i 0.-3. klasse (dok.nr.39986/15)
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3. Ansøgning om øget bevilling til Skagen SFO

Sagsfremstilling
Skagen Skolebestyrelse har modtaget en henvendelse fra en forælder, som har 
brug for udvidet åbningstid i SFO´en til sit barn, som begynder i Skagen Skole til 
februar 2015.
 
Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere godkendt udvidede åbningstider i 
skolernes SFO under forudsætning af, at udgiften kunne afholdes inden for 
institutionens egen budgetramme.
Dette er Skagen Skole og Skagen Skolebestyrelse gjort bekendt med af Center for 
Skole.
 
Da Skagen Skoles bestyrelse har vurderet, at man ikke kan afholde den ekstra 
udgift inden for egen budgetramme, har de valgt at ansøge om en øget bevilling 
svarende til 2 timers ekstra åbningstid om ugen i Skagen Skole SFO.
 
Årlig udgift  
Udvidet åbningstid fra 16.30-17.00 mandag-torsdag 
Skagen Skoles SFO, 47 uger á 174,00 kr.

16.356 kr. 

 
Center for Skole gør Børne- og Ungdomsudvalget opmærksom på, at såfremt 
ansøgningen imødekommes, skal finansieringen findes inden for Børne- og 
Ungdomsudvalgets egen budgetramme, hvilken eventuelt kan ske via en 
omprioritering i budgetrammen.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og 
træffer beslutning om sagen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Et flertal bestående af S, V og SF kan ikke imødekomme ansøgningen.
 
DF og Ø ønsker at imødekomme ansøgningen jf. det aktuelle behov.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/6238
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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4. Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2015/16

Sagsfremstilling
Center for Undervisning har via Web indskrivning samt opgørelser fra skolerne 
opgjort antallet af børn, der er indskrevet i Frederikshavn Kommunes 
børnehaveklasser til skoleåret 2015/2016.
 
I alt er indskrevet 779 børn. Af disse har 80 ønsket en anden skoleafdeling.       
44 af eleverne har søskende på den ønskede skole. 
Alle ønsker er imødekommet.                                                               
 
I nuværende børnehaveklasse var der pr. 1. september 2014 indskrevet 535 børn. 
På grund af rullende skolestart er børn født i perioden 1. januar – 30. juni 2010 med 
i nedenstående indskrivningsresultat. 
 

Skolen: I alt:

Distrikt Øst  

Frydenstrand Skoleafdeling 109

Nordstjernen Skoleafdeling 133

  

Distrikt Vest  

Bangsbostrand Skoleafdeling 106

Gærum Skoleafdeling 16

Ravnshøj Skoleafdeling 32

 

Distrikt Syd  

Torslev Skoleafdeling 52

Hørby/Dybvad Skoleafdeling 33

Stensnæs Skoleafdeling 17

Sæby Skoleafdeling 116

 

Distrikt Nord  

Skagen Skoleafdeling 67

Strandby Skoleafdeling 74

Ålbæk Skoleafdeling 24

I alt 779
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19611
 Forvaltning: BK
 Sbh: jono
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Taget til efterretning.
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5. Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Frederikshavn 
Kommunes dagtilbudsdistrikter

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 8. januar 2015, at sende forslag til 
revideret styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter i 
høring. 
Efter høringsfristens udløb har Center for Dag- og Fritidstilbud modtaget 6 
høringssvar. 
 
Dagtilbudsområde Frederikshavn Syd og dagtilbudsområde Frederikshavn Nord har 
taget styrelsesvedtægten til efterretning uden yderligere kommentarer.
De øvrige 3 dagtilbudsbestyrelser og Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt 
kommentarer til styrelsesvedtægten.
 
Der er følgende bemærkninger fra de 3 dagtilbudsbestyrelser og Dagplejens 
forældrebestyrelse til styrelsesvedtægten:

 Dagtilbudsbestyrelse  Tema  Bemærkning

Dagtilbudsområde 
Børnekompasset

§ 3 Distriktsbestyrelsens 
sammensætning inkl. 
forældreråd

Det vil være 
hensigtsmæssigt at 
indskrive en anbefaling/ 
påbud om at der minimum 
er 1. 
medarbejderrepræsentant 
fra henholdsvis dagpleje, 
børnehave, vuggestue samt 
specialgruppe 
repræsenteret i 
distriktsbestyrelsen.

 Dagplejen § 3 Distriktsbestyrelsens 
sammensætning inkl. 
forældreråd

Det er hensigtsmæssigt, at 
der i de kommende 
distriktsbestyrelser er 
minimum to 
forældrerepræsentanter fra 
Dagplejen. Derudover er der 
ønske om, at der er 3 
medarbejderrepræsentanter 
i distriktsbestyrelsen, hvoraf 
den ene skal være fra 
Dagplejen.

Der er ønsker om at der 
oprettes et forældreråd for 
hver legestuegruppe og ikke 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/14648
 Forvaltning: CDF
 Sbh: piso
 Besl. komp: BUU
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kun ét forældreråd for 
dagplejen i 
dagtilbudsdistriktet. 

Dagtilbudsområde 
Sæby og Opland

§ 3 Distriktsbestyrelsens 
sammensætning inkl. 
forældreråd

Det foreslås, at det ikke 
specificeres ud hvem 
distriktsbestyrelsen skal 
bestå af, men at der i stedet 
sættes et minimum/ 
maksimum antal 
forældrerepræsentanter, 
som danner 
distriktsbestyrelsen.

Vedr. nedsættelse af 
forældreråd ønskes der en 
definition af 
”dagplejegruppe” – 
nedsættes der et 
forældreråd i hver 
legestuegruppe, eller et 
samlet forældreråd for hele 
distriktet?

Der er ønske om, at afsnittet 
omkring nedsættelse af 
forældreråd omskrives, så 
det bliver mere 
gennemsigtigt hvem der 
nedsætter, og er ansvarlig 
for forældrerådene.

Dagtilbudsområde 
Fyrtårnet

§ 4 Valg af 
forældrerepræsentanter 
til distriktsbestyrelsen

Det foreslås at der i 
forbindelse med valgseance 
til distriktsbestyrelser åbnes 
op for valget kan foretages 
på forældremøde i de 
enkelte huse/ 
dagplejegruppe.

 
Ydermere er der enkelte kommentarer og mindre rettelser, som fremgår af bilaget 
med høringssvarene.
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter de indsendte høringssvar
2. godkender ”Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 

dagtilbudsdistrikter” med evt. ændringer

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
1. Drøftet
 
2. Godkendt med de ændringer der blev drøftet på mødet.
 

Bilag
Høringssvar fra dagtilbudsbestyrelserne og Dagplejens forældrebestyrelse (dok.nr.34250/15)
Styrelsesvedtægt dagtilbudsdistrikter gældende fra 1. august 2015 (dok.nr.34312/15)
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6. 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. 
 

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. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1661
4
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Supplerende sagsfremstilling

Jf. Folkeskolelovens § 41 stk. skal skolebestyrelserne have lejlighed til at udtale sig til styrelsesvedtægten 
inden den vedtages af Børne- og Ungdomsudvalget/Byrådet

”Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen” har været sendt i høring 
skolebestyrelserne i perioden 16. januar – 10. februar 2015.

3 skolebestyrelser har taget styrelsesvedtægten til efterretning uden yderligere kommentarer.

Øvrige skolebestyrelser har bemærkninger til flg. temaer i styrelsesvedtægten:

 

Temaer: Skolebestyrelser: Bemærkninger:

Skolebestyrelsernes sammensætning:  
Repræsentanter fra 
erhvervs- og foreningsliv

Strandby Skole
Hørby-Dybvad Skole
 
Gærum Skole

Ønsker at valgperioden for disse medlemmer 
genovervejes og reduceres til 1 år.
 
Der kan være forskellige opfattelser af hvad der 
er lokal forening/erhverv.

 Forældrerepræsentanter Gærum Skole
 
 
Hørby-Dybvad Skole
 
 
 
 
Skagen Skole
Aalbæk Skole

Udtrykker bekymring for om der kan komme 
uligevægt i bestyrelsen i forhold til de forskellige 
undervisningssteder. 
Der kan være en problematik i forhold til forældre, 
der bliver valgt på en indskolingsafdeling. De kan 
ikke nødvendigvis forsætte i hele valgperioden, 
hvis det fastholdes at der skal være 
repræsentation far alle afdelinger. 
Der børe være ligelig repræsentation fra alle 
skoleafdelinger og ønsker derfor 6 elle 9 forældre 
i skolebestyrelsen. Her ud over skal der vælges 
en forældrerepræsentant fra specialområdet.

 Medarbejderrepræsentanter Bangsbostrand Skole
Elling Skole
Hørby Dybvad Skole
Jerup Skole
Ravnshøj Skole
Skagen Skole
Stensnæsskolen
Strandby Skole
Aalbæk Skole
 
Gærum Skole
 
Sæby Skole

Foreslår at der vælges en 
medarbejderrepræsentant fra hver skoleafdeling.
 
 
 
 
 
 
 
 
Udtrykker bekymring for at undervisningssteder 
med flest personale får størst indflydelse. 
Undrer sig over der er to 
medarbejderrepræsentanter når der er fem 
elevrepræsentanter.

Elevrepræsentanter Hørby-Dybvad Skole
Stensnæsskolen

Der er kun fire skoler i Skoledistrikt Syd, hvor der 
er elever på 5. klasse og derover. Der bør derfor 
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kun være fire elevrepræsentanter i bestyrelsen.
Stedfortrædere Hørby-Dybvad Skole

 
 
Elling Skole

Bør kun indkaldes i tilfælde af længere tids 
fravær. Bør komme fra den skoleafdeling hvor der 
er forfald.
Det bør tydeliggøres om stedfortrædere har 
stemmeret

Valgprocedure Hørby-Dybvad Skole Ved det elektroniske valg bør der sikres en høj 
grad af brugervenlighed for at fremme 
valgdeltagelsen.

Lokalråd Skagen Skole  Der bør oprettes lokalråd i lighed med de 
nuværende skolebestyrelser

Skolenavn Strandby Skole Undrer sig over, at der er forskel på Aalbæk og 
Strandby Skole i forhold til et evt. nyt navn for 
skoleafdelingen. Både Aalbæk Skoleafdeling og 
Strandby Skoleafdeling vil modtage elever fra 
flere byområder.

Andre forhold Nordstjerneskolen
 
 
Gærum Skole

Det bør fremgå, hvem skolebestyrelsen skal 
indkalde til møde under punktet ”Andre forhold” 
punkt 2
Ønsker tilføjet et punkt 5:
”Skolebestyrelsen skal godkende, inden for de 
fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed 
skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte 
principper herfor”.

Bilag til Styrelsesvedtægten Jerup Skole
Aalbæk Skole

Opfordrer til at bilagsmaterialet sendes i høring

 Dialogmøder Hørby-Dybvad Skole Anbefaler at Børne- og Ungdomsudvalget 
afholder et dialog møde i hvert distrikt i stedet for 
de to stormøder

Man skal være opmærksom på, at flere medarbejderrepræsentanter i en skolebestyrelse kan udløse flere 
forældrerepræsentanter, da forældregruppen altid skal være i flertal
 
 
Skolebestyrelsernes høringssvar er i deres fulde ordlyd vedhæftet som bilag.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter de indsendte høringssvar
2. godkender ”Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen” med evt. ændringer
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
1. Drøftet
 
2. Godkendt med de ændringer der blev drøftet på mødet.

Bilag
Uddrag af "Bilag til Styrelsesvedtægt" (dok.nr.212838/14)
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen (dok.nr.155439/14)
Samlede høringssvar fra skolebestyrelserne (dok.nr.27838/15)
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7. Folkeskolernes Kvalitetsrapport 2013-14

Sagsfremstilling
Byrådet skal, jf. Folkeskolelovens § 40 a, udarbejde en kvalitetsrapport. 
Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers faglige 
niveau i forhold til både nationalt og lokalt fastsatte mål.
 
Med folkeskolereformen blev der opstillet tre nationale mål for folkeskolens 
udvikling, der giver en klar retning og sætter et højt ambitionsniveau. 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige 

resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for 

professionel viden om praksis.

Skolepolitikken for Frederikshavn Kommune, ”Vi vil være bedre”, skal understøtte 
de nationale mål og sætter retning på forventningerne til de enkelte folkeskoler. 
 
Forventningerne er udtrykt i flg. ambitioner for vores skolevæsen:

 Vores skoler skal være ambitiøse for alle elever, og vi vil ligge over 
landsgennemsnittet i vores faglige resultater

 Vi vil skabe motiverende og udviklende lærings- og undervisningsmiljøer
 Skoledagen skal fremme elevernes læringsudbytte
 Skolen skal bygge på evidens og lærerige samarbejder
 Skolen skaber verdensborgere der har øje for mulighederne i 

Frederikshavn Kommune

I forbindelse med folkeskolereformen blev der også indført flere regelforenklinger, 
bl.a. for Kvalitetsrapportens vedkommende.
Det betyder at indholdet i rapporten Jf. ”Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i 
folkeskolen” er blevet meget enklere end tidligere.
Indholdet er først og fremmest centreret om resultatoplysninger for kommunens 
skoler og for det samlede skolevæsen.

Indholdet i Kvalitetsrapporten kan samles under flg. overskrifter:

a. Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver
b. Resultater af nationale test i dansk og matematik
c. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
d. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 indeholder ikke oplysninger om 
trivselsmåling. I perioden 26. januar – 20. marts 2015 skal skolerne gennemføre en 
spørgeskemaundersøgelse af elevernes trivsel. Det er TNS Gallup, der på vegne af 
Undervisningsministeriet, gennemfører undersøgelsen. Undersøgelsens resultater 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7735
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU/BR
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vil komme til at udgøre baseline.
Først fra skoleåret 2015-16 bliver der stillet et digitalt redskab, et nyt Termometer, 
til rådighed til at foretage de obligatoriske trivselsmålinger som så fremover vil være 
obligatoriske oplysninger i Kvalitetsrapporten.
 
Undervisningsministeren kan desuden vælge, at andre emner er en del af 
rapporten i en afgrænset periode.

Ministeren har besluttet, at rapporten for skoleåret 2013-14 skal indeholde 
oplysninger om:
 
1.   Kompetencedækning:

I § 40, stk. 7 i Folkeskoleloven er der stillet krav om, at kommunalbestyrelsen 
skal sikre, at lærerne har undervisningskompetence i de fag de underviser i. 
Nærmere bestemt skal 95 % af alt undervisning senest i skoleåret 2020-21 
varetages af lærere med undervisningskompetencer i faget.
Med undervisningskompetencer mener man, at læreren enten skal have 
linjefag eller tilsvarende faglige kompetencer.
 
 

2.    Inklusion:
Rapporten skal vise hvor stor en andel af kommunens folkeskoleelever, der 
undervises i den almene undervisning.

 
Byrådet skal foretage en vurdering af, om de finder det faglige niveau 
tilfredsstillende i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.
Finder byrådet ikke niveauet tilfredsstillende i skolevæsenet eller på enkelte skoler, 
skal de som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan, der kan 
indeholde initiativer, der skal medvirke til at forbedre niveauet i skolevæsenet.
 
Alle skoler i kommunen har udarbejdet en handleplan på, hvordan de vil arbejde 
med ”Målstyret undervisning og aktionslæring”. Enkelte skoler har også udarbejdet 
handleplaner på andre områder bl.a. med henblik på at styrke fagligheden indenfor 
navngivne fagområder. Alle handleplanerne er vedlagt som bilag til 
Kvalitetsrapporten.
 
Inden Kvalitetsrapporten drøftes på et byrådsmøde skal der indhentes udtalelse fra 
skolebestyrelserne.
 
Skolebestyrelsernes udtalelser er i deres fulde ordlyd indsat som et afsnit i 
Kvalitetsrapporten.
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget:

1.     Drøfter ”Kvalitetsrapporten 2013-14”
2.     Drøfter de indkomne høringssvar
3.     Beslutter om de opnåede resultater i det samlede skolevæsen eller på 

enkelt skoler giver
  anledning til, at der udarbejdes handleplaner

4.     Anbefaler ”Kvalitetsrapporten 2013-14” overfor byrådet
 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
 
1. Drøftet
 
2. Drøftet
 
3. Udvalget ønsker ikke at udarbejde yderligere handleplaner på nærværende 
tidspunkt. Udvalget vil dog følge resultaterne tæt i de kommende år, og udvalget vil 
løbende have fokus på hvordan man kan understøtte en forbedring af resultaterne. 
 
4. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Kvalitetsrapporten 2013-14 overfor 
byrådet.
 
 

Bilag
Samling af skolernes indsatsområder (dok.nr.28337/15)
Samling af høringssvarene fra skolebestyrelserne (dok.nr.28336/15)
Kvalitetsrapport 2013-14 (dok.nr.4793/15)
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8. Specialklasser og "Den understøttende undervisning"

Sagsfremstilling
Fra 1. august 2014 har det været lovgivet om, at der skal gives understøttende 
undervisning som supplement til undervisningen i folkeskolens fag og de 
obligatoriske emner til alle elever på alle klassetrin jf. Folkeskolelovens § 16 a.
Børne- og Ungdomsudvalget har dog mulighed for at godkende at reglerne 
fraviges. Dette fordrer en ansøgning fra skolens leder samt en udtalelse fra 
skolebestyrelsen.
 
Til skoleåret 2015-16 er der indkommet en ansøgning fra det kommende 
skoledistrikt Øst, der ønsker at ansøge om, at konvertere tid til understøttende 
undervisning om til fagdelte undervisningstimer i fagene.
Skolen ønsker også at få dispensation til at nedsætte den ugentlige 
undervisningstid, som ligger ud over minimumstimetallet for den fagdelte 
undervisning.
 
I indeværende skoleår er der blevet givet dispensation til:

-       Specialklasserækker for elever med ADHD problematikker
-       Specialklasserækker for elever med svære kontaktvanskeligheder, 

herunder også autistgruppen
 
Skolerne har i indeværende skoleår gode erfaringer med den kortere skoledag, 
hvor der i de timer, som eleverne magter at være fokuserede til gengæld har været 
med en mere intensiv undervisning.
 
Center for Skole anbefaler, at denne dispensation forlænges til også at gælde i 
skoleåret 2015-16. Dette begrundes blandt andet i, at Børn og Kultur er i gang med 
at kortlægge den nuværende struktur på specialområdet for de 0 – 18 årige og på 
denne baggrund vil der komme anbefalinger til, hvordan det evt. kan struktureres i 
de nye ”Bæredygtige børneområder”.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget forlænger 
dispensationen i forhold til at konvertere timer til den understøttende undervisning 
om til fagdelte undervisningstimer for elever i specialklasserækker for børn med 
ADHD, i specialklasserækker for børn med svære kontaktvanskeligheder og for 
elever i autistgruppen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen godkendt.
 

Bilag
Ansøgning, Skoledistrikt Øst vedr. den understøttende undervisning i specialklasser (dok.nr.28284/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/23879
 Forvaltning: CU
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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9. Oprettelse af et kombineret 10. klassetilbud og etablering af 
EUD 10

Sagsfremstilling
  
Kombineret 10. klassetilbud
Ifølge Folkeskolelovens §19 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.
 
Børne og Ungdomsudvalget besluttede den 8. januar 2015, at Center for Unge 
skulle undersøge muligheden for opstart af et kombineret 10. klassetilbud fra og 
med skoleåret 2015/16.
 
Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra EUC 
Nord, SOSU Nord, Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Kommunes 
Ungdomsskole/10. klassecenter.
 
Man har i arbejdsgruppen beskrevet et fleksibelt forløb, der kombinerer 10. klasse 
med første del af erhvervsuddannelsernes grundforløb og hvor eleverne over et 
skoleår undervises to ugentlige dage på erhvervsskolerne og tre ugentlige dage på 
10. klassecenter Frederikshavn. Eleverne vil ved årets afslutning kunne opnå bevis 
for både gennemført 10. klasse og erhvervsuddannelsens grundforløb.

Erhvervsuddannelsesdelen vil bestå af 300 timers erhvervsfag og 200 timers 
valgfag/grundfag. 

 På EUC Nord gennemføres undervisningen i forhold til fagretningen Energi 
og Byggeri eller fagretningen Teknik, Metal og Motor.

 På SOSU Nord gennemføres undervisningen i forhold til fagretningen 
Pædagogik og Sundhed.

 På Frederikshavn Handelsskole gennemføres undervisningen i forhold til 
fagretningen EUD – Butik og Handel eller fagretningen EUX – 
Administration, Handel og Ledelse

I 10. klasseforløbet skal eleverne gennemføre de obligatoriske fag dansk, 
matematik og engelsk.
 
Kombinationstilbuddet er beskæftigelsesrettet og henvender sig til unge, der 
ønsker en kombination af teoretisk og praktisk undervisning. Det er en betingelse 
for optagelse, at eleven har opnået en samlet gennemsnitskarakter på mindst 02 i 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24147
 Forvaltning: BK
 Sbh: arco
 Besl. komp: BUU
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henholdsvis dansk og matematik.
Erhvervsuddannelserne forudsætter, at 20-25 unge vælger det kombinerede tilbud 
og forbeholder sig ret til at aflyse grundforløbet, hvis ikke der er tilmeldt tilstrækkelig 
mange elever.
 
Det er Frederikshavn Kommune, der er ansvarlig for 10. klasseopgaveløsningen og 
der skal jf. Folkeskolelovens §19, stk 1 indgås en overenskomst med ovennævnte 
erhvervsuddannelser, der fastlægger undervisningens nærmere organisering og 
tilrettelæggelse anvendelse af lærerkræfter m.v.
 
EUD 10 (erhvervsuddannelse for 10.klasse)
Det er en kommunal forpligtelse at udbyde EUD10, som 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, men skal gøres parate til 
erhvervsuddannelse. De skal have løftet deres færdigheder i dansk og matematik 
og samtidig introduceres for de fire nye hovedområder, som bliver fremtidens 
indgang på erhvervsuddannelserne.
Elever i EUD10 skal indstille sig til prøve i dansk og skriftlig matematik, hvis ikke de 
ved starten på EUD har opnået en gennemsnitskarakter på mindst 02 i henholdsvis 
dansk og matematik.
 
Det skal tilstræbes at alle i den primære målgruppe for EUD10 kan optages. 
 
I EUD10-forløbet foregår 30 % af skoleåret på erhvervsuddannelserne, hvor der 
introduceres til uddannelsernes fire hovedområder: 

 Omsorg, sundhed og pædagogik
 Kontor, handel og forretningsservice
 Fødevarer, jordbrug og oplevelse
 Teknologi, byggeri og transport

Herudover er der 6 obligatoriske brobygningsuger, der også er henlagt til 
erhvervsuddannelserne. Sigtet er at gøre eleverne bekendt med specifikke erhverv 
og at de gennem at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og 
værkstøj opnår kendskab til praksis indenfor de fire hovedområder. 
 
EUD10 udbydes fra og med skoleåret 2015/16 af Frederikshavn Kommunes 
Ungdomsskole/10. klassecenter i samarbejde med erhvervsuddannelserne og 
vejledningen herom forestås af 10. klassecentrets lærere i samarbejde med UU 
Frederikshavn.
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. beslutter at igangsætte det kombinerede 10. klassetilbud med opstart i 
skoleåret 2015/16 

2. at udvalget tager orienteringen om EUD10 til efterretning
 
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
 
1.   Indstillingen godkendt

2.  Taget til efterretning
 

Bilag
Notat vedr. kombineret 10. klassetilbud.docx (dok.nr.214228/14)
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10. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 ”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 
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Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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11. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
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 2014 i Frederikshavn Kommune. 
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. 
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der i perioden er 
sket en strukturændring, idet 10. klassecenter og Ungdomsskole her er 
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til 
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for 
år 2013.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 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
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 
efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Taget til efterretning.

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)

 Åben sag
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 Forvaltning: HR
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12. Marts 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Taget til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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op til 2 år og 11 mdr
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 25703/15



Retningslinjer for
godkendelse til

privat pasningsordning



Ifølge Dagtilbudslovens §78 og 79 skal kommunen 
godkende etablering af private pasningsordninger.

§78  Etablering og drift af private pasningsord-
ninger, der drives uden offentlige midler og 
finansieres helt eller delvis ved betaling fra 
forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbe-
styrelsen, hvis der modtages flere end 2 børn.

   
   Stk. 2: Kommunen skal føre tilsyn med forhol-

dene i den private pasningsordning.

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

    Stk. 2: Varetages pasningen af flere personer, 
kan kommunen give tilladelse til, at der kan 
modtages op til 10 børn.

Godkendelsen skal sikre, at de personlige forud-
sætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med 
hensyn til at kunne passe andres børn.

Godkendelsen omfatter de fysiske rammer, ved-
kommendes personlige kvalifikationer, samt at 
forholdene i det enkelte hjem er egnet til at passe 
børn.

Kommunen kan efter en konkret vurdering afvise 
at godkende en pasningsordning, hvis de fysiske 
rammer, eller den person der skal varetage pasnin-
gen, efter kommunens vurdering ikke er egnet til 
opgaven. Hensynet til en forsvarlig pasning af børn 
kommer i denne forbindelse i første række.
Afslag kan indbringes for Det Sociale Nævn.

Personer der driver en privat pasningsordning er 
selvstændige erhvervsdrivende, og er ikke ansat af 
kommunen.

Der er mulighed for at få en vikar godkendt.
Personen skal opfylde de samme kriterier med 
hensyn til alder og straffe- og børneattest.

Hvordan kommer jeg i gang
med en privat pasningsordning?

 �  Du skal have en skriftlig godkendelse 
fra kommunen for at drive en privat 
pasningsordning.

 
 �  Du skal kontakte Pladsanvisningen i 
kommunen for at komme i gang med 
at blive godkendt.

 
 �  Den Tilsynsførende pædagog vurde-
rer ved et hjemmebesøg pasnings-
personen og pasningsstedet ud fra 
nedenfor beskrevne forhold.

 
 �  Du skal selv finde forældre til din 
pasningsordning, og det er foræl-
drene selv, der ansøger kommunen 
om tilskud.

Love og regler om oprettelse og drift af private pasningsordninger



Det bemærkes, at der er tale om vej-
ledende retningslinjer, og der vil blive 
anlagt en individuel vurdering af den 
enkelte.

Personlige forhold
 � Du skal være over 18 år.
 � Du skal fremstå moden og ansvarlig.
 �  Du skal kunne fremvise ren straffe- og 
børneattest.

Fysiske rammer indendørs
 �  Pasningsstedet skal være hensigtsmæs-
sigt og børnevenlig indrettet.

 �  Trapper og afsatser skal være ordentlig 
afskærmet.

 � Brændeovne skal afskærmes.
 �  Elektriske hjælpemidler skal opbevares 
utilgængelige for børn.

 �  Rengøringsmidler, kemikalier og me-
dicin skal opbevares utilgængeligt for 
børn.

Fysiske rammer udendørs
 �  Have, eller andet udendørsareal skal 
være sikkerhedsmæssigt aflukket.

 �  Åben vand skal være forsvarligt afskær-
met.

 �  Legefaciliteter skal være godkendte og 
vedligeholdte.

 �  Legeredskaber, der ikke henvender sig 
til aldersgruppen, skal afskærmes.

Sundhedsmæssige forhold
 �  Der må ikke ryges i lokalerne, mens 
børnene opholder sig der.

 �  Hunde og katte må ikke opholde sig 
sammen med børnene uden voksen-
opsyn.

 �  Der skal kunne fremvises hygiejniske 
køkken, toilet og pusleforhold.

Godkendelse af øvrige personer
i husstanden
 �  Der skal foreligge ren straffe- og børne-
attest på ægtefælde/samlever og andre 
logerende over 18 år.

Kriterier for
godkendelse

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med pri-
vate pasningsordninger.

Du kan ikke forvente at få råd og vejledningen af 
den tilsynsførende pædagog i hverdagen.

Omfang af tilsyn
 �  I Frederikshavn Kommune er det besluttet, at der 
skal føres 4 tilsyn om året.

 � Tilsynet vil oftest være uanmeldt.

Udøvelsen af et tilsynsbesøg
Tilsynet udøves blandt andet på baggrund af den 

konkrete pasningsaftale mellem forældre og børne-
passeren som kommunen har godkendt.

Der føres tilsyn med:
 � Børnenes almindelige trivsel og udvikling.
 �  De personlige kompetencer i forhold til at 
opfylde børns behov, give omsorg og skabe et 
udviklende børnemiljø.

 �  At de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold 
er i orden.

Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen, når 
ovennævnte forhold ikke er i orden.

Kommunalt tilsyn med private pasningsordninger



Praktisk information

Dette betyder, at du selv står for administra-
tionen, som f.eks.:
 � Sørge for indberetning til Skat.
 � Tegne evt. forsikringer.
 � Sørge for opkrævning fra forældrene. 
 �  Finde børn og indgå skriftlig pasnings-
aftale med forældrene (kommunen skal 
have en kopi).

 �  Sætte prisen for hvad en plads i pasnings-
ordningen koster.

 � Sætte rammerne for tilbuddet.

Øvrige forhold ved private
pasningsordninger:
 �  Så snart der foreligger en godkendelse, er 
der mulighed for at starte op.

 �  Forældrenes ansøgning om tilskud skal 
være Pladsanvisningen i hænde tidligst 
2 måneder før opstart. Ansøgninger der 
modtages efter den 15. i en måned kan 
først komme til udbetaling med tilbage-
virkende kraft måneden efter.

 �  Ved opstart i løbet af en måned vil til-
skuddet blive beregnet fra startdato.

 �  Der gives tilskud til børn i alderen 24 uger 
til skolestart.

 �  Kun i særlige tilfælde og efter konkret 
vurderinger gives der tilskud samtidig 
med, at der modtages barselsdagpenge 
eller orlovsydelse på samme barn.

 �  Kommunen udbetaler tilskud til forældre-
ne. Forældre skal altid selv betale mindst 
25 % af den aftalte pris for pasning.

 �  Tilskuddet er fastsat i forhold til en fuld-
tidsplads. Under 32 timer betragtes som 
deltidspasning og tilskuddet beregnes i 
forhold til det aftalte timetal.

 �  Tilskuddet er en bruttobetaling og skal 
dække løn i forbindelse med ferie og 
lignende.

 �  Der udbetales tilskud 12 gange årligt.
 �  Forældre modtager søskendetilskud på 
lige fod med et kommunalt tilbud.

 �  Forældrene kan ikke søge om økonomisk-, 
socialpædagogisk eller behandlingsmæs-
sig friplads.
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Praktisk information

Personer, der driver en privat pasningsordning
er selvstændige erhvervsdrivende.

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel. +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Notat vedr. privat pasning af børn i 0.-3. klasse Dato: 4. marts 2015 

Notat udarbejdet i forbindelse med BUU behandling af dagsordenspunkt om privat 

pasning af skolebørn torsdag den 5. marts 2015. 

 

Forslag til kriterier for godkendelse  

Forslaget til kriterier for godkendelse tager udgangspunkt i de eksisterende kriterier for 

godkendelse af privat passere til børn 0-5 år. 

Forslaget er lavet i samarbejde med Center for Skole, som har ansvaret for SFO-

området og Center for Dag- og Fritidstilbud, som har ansvaret for godkendelse af og 

tilsyn med private passere for børn op til skolealderen. 

 

Forslag til kriterier for godkendelse af private passere af skolebørn: 

- Personlige forhold 

o Du skal være over 18 år 

o Du skal fremstå moden og ansvarlig 

o Du skal kunne fremvise ren straffe- og børneattest 

- Fysiske rammer indendørs 

o Pasningsstedet skal være hensigtsmæssigt (og børnevenligt) indrettet 

o Rengøringsmidler, kemikalier og medicin skal opbevares utilgængeligt 

for børn 

- Fysiske rammer udendørs 

o Der skal være afskærmet mod større trafikerede veje 

o Legefaciliteter skal være godkendte og vedligeholdte 

- Sundhedsmæssige forhold 

o Der må ikke ryges i lokalerne, mens børnene opholder sig der 

o Hunde og katte må ikke opholde sig sammen med børnene uden 

voksenopsyn 

o Der skal kunne fremvises hygiejniske køkken og toiletforhold 

- Godkendelse af øvrige personer i husstanden 

o Der skal foreligge ren straffe- og børneattest på ægtefælder/samlever 

og andre logerende over 18 år  

 

 

Forslag til procedure ved godkendelse af private passere (0.-3. klasse) 

- Ansøgning sendes til Center for Skole/Pladsanvisningen.  

- Tilsynsførende pædagog kommer på hjemmebesøg og vurderer 

pasningspersonen og pasningsstedet ud fra de beskrevne kriterier 

- Center for Skole/Pladsanvisningen godkender/giver afslag på ansøgningen 

- Den private passer skal selv finde forældre til pasningsordningen 

- Godkendelse af private passere for børn i skolealderen skal til orientering på 

Børne- og Ungdomsudvalget. Dette sker som følge af at Børne- og 

Ungdomsudvalget har delegeret godkendelseskompetencen til Center for 

Skole. 

 

 

 

Sagsnummer: 14/21372 

Dok. nr.: 39986/15  

Forfatter: 

Tine Bro 

 

Emne: 

Notat om privat pasning 



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
Økonomi: 

Jf. Dagtilbudslovens § 80 ”Skal kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen 

24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat 

pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud”. 

Det vil sige at Frederikshavn Kommune ikke er forpligtet til at yde tilskud til privat 

pasning af børn, efter de er startet i skole. 

 

Den udgift som Frederikshavn Kommune vil have i forbindelse med det private 

pasningstilbud er derfor kun den medgåede tid til administration, godkendelse og tilsyn.  

 

 

Antal børn, som kan modtages i den private pasningsordning 

Dagtilbudslovens § 79 siger, at: ”Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives 

tilladelse til pasning af op til 5 børn.” 

Lovens vejledning uddyber emnet således: ”Er den private pasningsordning etableret i 

dagplejeform, således, at pasningen foregår i passerens eget hjem, kan der højst gives 

tilladelse til, at der modtages 5 børn under 14 år”. 

 

Da det ikke direkte kan udledes af lovteksten, om der kan være indskrevet 5 børn eller 

om der må være 5 børn til stede af gangen, er sagen undersøgt hos KL: 

KL kan ikke give et helt klart svar, men fortolker teksten således, at der menes, at 

pasningstilbuddet kan have indskrevet fem børn af gangen. Det ligger også i 

forlængelse af, at loven omfatter al privat pasning op til 14 år, og reglerne derfor er de 

samme for de større børn som for de yngste børn. 

 

I Frederikshavn Kommune er der på dagplejeområdet en maximal grænse på fem 

indskrevne børn pr dagplejer. 

 

Med en bred fortolkning, hvor der kunne være flere end fem børn indskrevet af gangen, 

vil det kræve et hyppigere tilsyn af pasningstilbuddet for at sikre, at der ikke var mere 

end 5 børn af gangen til stede. 

 

Efter aftale med forældrene vil to private pasningstilbud, kunne fungere som afløsere 

for hinanden i forbindelse med sygdom og ferie; dog således at der ikke er mere end 

fem børn til stede af gangen. 
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Bilag: 5.2. Styrelsesvedtægt dagtilbudsdistrikter gældende fra 1. august 2015
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Styrelsesvedtægt for
Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter 

Gældende fra 1. august 2015



Forord

Velkommen til styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter.

Styrelsesvedtægten udgør rammen for de kommunale dagtilbud i kommunen. Den beskriver kort hvor-

dan vi styrer og organiserer dagtilbuddene og den er med til at sikre, at forældrene har indflydelse på 

forholdene i institutionerne osv. gennem distriktsbestyrelser.

 

Formålet med distriktsbestyrelserne er, at I forældre i et positivt og konstruktivt samarbejde med per-

sonalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbudsdistriktets virksomhed. 

I henhold til Dagtilbudsloven oprettes der én bestyrelse i hvert dagtilbudsdistrikt, bestående af foræl-

dre og medarbejdere fra distriktets enheder. Der er derudover mulighed for, at I forældre kan ønske at 

oprette et forældreråd for hvert børnehus og dagplejegruppe. Forældrerådet har mulighed for at inspi-

rere distriktsbestyrelsen samt lave sociale arrangementer i enheden.

Du kan læse mere om forældreråd i § 3.

Styrelsesvedtægten er gældende fra 1. august 2015.

2



Denne styrelsesvedtægt gælder fra 1. august 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
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§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. Der vælges minimum 2 medarbejderrepræsentanter, valgt af 

og blandt medarbejderne. Distriktsbestyrelsen skal som udgangspunkt bestå af minimum 7 forældre-

repræsentanter.

 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.
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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 med formand og 

næstformand (valgt blandt forældrerepræsentanterne) 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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7

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 administrationen i Center for Dag- og Fritidstilbud 

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  at hver fremmødt forælder har én skriftlig stemme, uafhængig af hvor mange børn man har i dagtil-

budsdistriktet (gælder både dagpleje og dagtilbud).

 

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.

10



§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 hvis 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 mulig 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 regelsæt 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 ansættelse 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. 

 



Bilag: 6.2. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 155439/14
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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 
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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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Indledning 
 

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk 

evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og 

kvalitetsudvikling. 

 

I foråret 2014 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny skolepolitik, ”Vi vil være bedre” for folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune.  Skolepolitikken sætter den fælles retning og giver skolerne plads til at løse 

opgaven med at indfri de nationale og lokale målsætninger. 

 

Med folkeskolereformen opstilles en række nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar 

retning og sætter et højt ambitionsniveau.  

 

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan 

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater 

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 

 

Kvalitetsrapporten har både et bagudrettet resultatfokus og et kvalitets- og udviklingsrettet 

fremtidsperspektiv i form af handleplaner. Kvalitetsrapporten indeholder både lokale handleplaner 

gældende for den enkelte skole men ligeledes handleplaner for det samlede skolevæsen.  

 

Processen for udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsrapporten foregår efter følgende systematik: 

 

Den lokale skole 

 

Drøfter egne resultater i fagudvalg, på personalemøder, med det enkelte 

team, med skolens bestyrelse mv.  

 

Udarbejder handleplaner på baggrund af skolens resultater og/eller på 

baggrund af Frederikhavn Kommunes skolepolitik 

Center for Skole Gennemgår af kommunens resultater. 

 

Udarbejder handleplaner på baggrund af kommunens samlede resultater 

og/eller på baggrund af Frederikhavn Kommunes Skolepolitik 

Skole / Center for Skole Skolens ledelse afholder møde med skolechefen, hvor skolens resultater 

drøftes og handleplaner fremlægges. Evt. nye handleplaner aftales.   

Skolebestyrelse Afgiver høringssvar om kvalitetsrapporten. 
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Børne- og 

ungdomsudvalg 

Børne- og ungdomsudvalget drøfter kvalitetsrapporten herunder eventuelle 

nye udviklingsplaner.  

Byrådet Drøfter og tager stilling kvalitetsrapporten 

 

Den lokale skole Følger op på egne mål- og handleplaner gennem systematisk evaluering af 

disse.  

Skole / Center for Skole Skolens ledelse og skolechefen afholder opfølgningsmøde vedrørende 

skolens evalueringer af mål – og handleplaner.  

Børne- og 

ungdomsudvalget 

Holdes løbende orienteret om de kommunale indsatsområder 

 

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 

2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, 

kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

 

Elevtal 
 

Frederikshavn Kommune havde i skoleåret 2013-14 seksten folkeskoler med et samlet elevtal på 5829 

elever i børnehaveklasse til 9. klasse. 

Som det fremgår af nedenstående diagram, er der i perioden 2011/12 – 2013/14 sket et fald i elevtallet på 

478 elever, hvilket svarer til et fald på 7,8 %. 
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Nationale måltal 
 

Folkeskolereformen, som skal være med til at sikre et løft af folkeskolen, har fastsat følgende nationale mål 

og resultatmål: 

 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige, de kan. 

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 

- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 

- Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset 

social baggrund skal reduceres år for år. 

 

Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 

- Elevernes trivsel skal øges 

 

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med VIA Efter- og Videreuddannelse planlagt et 

uddannelsesforløb for alt det pædagogisk personale i folkeskolen. Medarbejderne arbejder med ”Målstyret 

undervisning og aktionslæring”.  

Vi har valgt at arbejde med netop dette indhold, da vi mener, det vil være medvirkende til at højne det 

faglige niveau og skabe bedre resultater i alle folkeskolens fag.  

Vi har derfor også valgt, at de enkelte skoler skal udarbejde handleplaner, som beskriver, hvordan de 

arbejder med emnet på egen skole. Alle handleplaner er vedlagt som bilag til kvalitetsrapporten.  

 

Nationale test 

 

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. I løbet af skoletiden skal eleverne 

gennemføre nationale test i dansk læsning, matematik, engelsk, biologi, geografi og fysik/kemi.  

Der er krav om, at de nationale test i dansk læsning og matematik skal være en del af kvalitetsrapporten, de 

er dog omfattet af tavshedspligten, derfor vil de enkelte skolers resultater eller kommunens resultater ikke 

være med i rapporten.  

I de kommende afsnit kan I se hvordan eleverne i Frederikshavn Kommune er placeret i forhold til 

placeringer på landsplan. 
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De nationale test i dansk læsning.  

 

Af nedenstående tabeller fremgår det, at Frederikshavn Kommune er placeret under landsgennemsnittet, 

når det drejer sig om andelen af elever i kategorien ”de allerdygtigste” i dansk læsning. Det samme gør sig 

gældende i kategorien ”gode elever ” dansk læsning. 

 

Ser vi på kategorien ”elever der er dårlige i dansk læsning” kan vi konstatere, at kommunens andel er større 

end andelen på landsplan. 

 

På baggrund af de opnåede resultater vil vi i løbet af foråret udarbejde handleplaner, som skal beskrive 

hvilke tiltag, der skal arbejdes med for at højne det faglige niveau i læsning. Alle skoler skal arbejde med 

området, hvor der skal være beskrivelser af: 

 

- Hvilke tiltag, der skal tages for at komme nærmere det nationale mål om, at 80 % af vores elever 

skal være gode læsere 

- Hvilke tiltag den enkelte skole vil sætte i værk for at øge andelen af de allerdygtigste elever 

- Hvilke tiltag den enkelte skole vil iværksætte for at reducere andelen af elever der har opnået 

dårlige resultater. 

 

Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning 
 

 Lands- 

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 9 % 6 % 0 – 23 % 8 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

7 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

5 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

4. klasse 8 % 5 % 0 – 12 % 4 skoler har ingen elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” 

6 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer en 

skole sig bedre end landsgennemsnittet. 

6. klasse 7 % 4 % 0 – 7 % 4 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

7 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet. 

8. klasse 11 % 9 % 0 – 22 % 2 skoler har ingen elever, der ligger i 

kategorien ”de allerdygtigste” 

8 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnit, heraf klarer de 6 
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af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

 

Andel af elever der er gode i dansk læsning 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 77 % 71 % 52 – 92 % 6 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

4 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

4. klasse 72 % 68 % 38 – 88 % 10 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

9 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

6. klasse 72 % 69 % 48 – 79 % 9 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet, heraf klarer de 

6 af skolerne sig bedre end 

landsgennemsnittet. 

8. klasse 76 % 76 % 61 – 100 % 8 skoler ligger bedre end 

kommunegennemsnittet og dermed også 

bedre end landsgennemsnittet 

 

Andel af elever med dårligste resultater i dansk læsning 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

2. klasse 10 % 12 % 4 – 38 % Vi har 11 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 10 skoler også 

færre elever i kategorien end der er på 

landsgennemsnittet 

4. klasse 12 % 14 % 4 – 30 % Vi har 9 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 7 skoler også 

færre elever i kategorien end 

landsgennemsnittet. 

6. klasse 11 % 13 % 3 – 24 % Vi har 10 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 
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gennemsnit, heraf har de 7 skoler også 

færre elever i kategorien end der er på 

landsgennemsnittet. 

8. klasse 9 % 8 % 0 – 19 % Vi har 8 skoler, der har færre elever 

placeret i kategorien ”dårligste 

resultater” end det kommunale 

gennemsnit og landsgennemsnittet.  

                                                                                                         

De nationale test i matematik 
 

I matematik er Frederikshavn Kommune placeret meget tæt på landsgennemsnittet. 

I første omgang vil vi ikke arbejde med området som kommunalt indsatsområde, men vil følge udviklingen 

af elevernes faglige niveau i matematik tæt. Vi har ligeledes bedt skolerne om at være bevidste om, hvor 

deres elever er placeret og om nødvendigt give området et øget fokus. 

 

Andel af de allerdygtigste elever i matematik 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 5 % 3 % 0 – 9 % 5 skoler har flere elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” end der er på både 

kommune- og landsgennemsnit 

6. klasse 7 % 5 % 0 – 11 % 5 skoler har flere elever i kategorien ”de 

allerdygtigste” end det kommunale 

gennemsnit, heraf har de 4 skoler også 

flere end landsgennemsnittet 

 

 

Andel af elever der er gode i matematik 
 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 65 % 64 % 33 – 80 % 9 skoler har flere elever der er gode til 

matematik end det kommunale 

gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere 

elever end landsgennemsnittet. 

6. klasse 69 % 68 % 44 – 80 % 8 skoler har flere elever der er gode til 

matematik end det kommunale 

gennemsnit, heraf har 7 skoler også flere 

elever end landsgennemsnittet. 
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Andel af elever med dårligste resultater i matematik 

 

 Lands-

gennemsnit 

Kommune-

gennemsnit 

Variation i 

kommunen 

 

3. klasse 15 % 16 % 4 – 42 % 6 skoler har flere elever der opnår dårlige 

resultater end det kommunale 

gennemsnit og 8 skoler opnår dårlige 

resultater end landsgennemsnittet. 

6. klasse 16 % 17 % 5 – 32 % 7 skoler har flere elever der opnår dårlige 

resultater end det kommunale 

gennemsnit og 9 skoler opnår dårlige 

resultater end landsgennemsnittet. 

 

Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk, Frederikshavn Kommune 

 
Igennem de seneste tre år er der sket en svag stigning i det opnåede karaktergennemsnittet ved 

afgangsprøven i dansk.  

 

Som det fremgår af ovenstående søjler, er der kun en søjle for ordenskarakterer for skoleåret 2011/12. Det 

skyldes, at orden ikke længere er en disciplin ved folkeskolens afgangsprøve. 

 

 

 

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i matematik, Frederikshavn Kommune 

 



 
 

11 
 

 
 

Ved folkeskolens afgangsprøve i matematik tegner sig det samme billede, en svag stigning i 

karaktergennemsnittet.  

 

Karaktergennemsnit i de bundne prøver, Frederikshavn Kommune 

 

Samlet set har der været en positiv udvikling i det karakteregennemsnit, som eleverne har opnået ved 

afgangsprøverne, når vi ser på de bundne prøvefag.  

Frederikshavn Kommune er i skoleåret 2013/14 således på niveau med landsgennemsnittet. 

 

Der bliver ikke udarbejdet kommunale handleplaner på baggrund af skolernes opnåede resultater ved 

afgangsprøverne. Det skyldes de omfattende strukturændringer på hele skoleområdet. 

 

Den enkelte skole og skolens ledelse har opgaven og ansvaret for at diskutere de opnåede resultater samt 

foretage de nødvendige handlinger. 
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Opnåede prøveresultater i Frederikshavn Kommune sammenlignet med 

landsgennemsnittet, skoleåret 2013-14. 

 
Ser man på de opnåede resultater fordelt på de enkelte fag, kan vi se, at Frederikshavn Kommune ligger lige 

under landsgennemsnittet i dansk og engelsk, men er placeret lige over gennemsnittet i fysik/kemi og 

matematik. 
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Opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøve 2013-14 fordelt på de 

enkelte skoler. 
 

Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i dansk ved afgangsprøven 

2013-14. 
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Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i matematik ved afgangsprøven 

2013-14. 
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Nedenstående diagram viser, hvilke resultater de enkelte skoler har opnået i de bundne prøvefag ved 

afgangsprøven 2013-14. 
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Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse  

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference, Frederikshavn Kommune, 3 

års periode 
 

Nedenstående diagram viser hvilke resultater de enkelte skoler har opnået sammenstillet med hvilke 

forventninger der er til opnåede resultater. 

 

Alle skolerne i Frederikshavn Kommune er gennem de sidste tre år placeret, hvor det var forventeligt. Få 

skoler klarer sig en smule bedre eller dårligere end forventet. 

 

Ser man udelukkende på forskellene mellem karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference giver dette 

ikke anledning til bekymring.  

 

 

Skole: Skoleår 

2010/11 – 2012/13 

Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference Forskel 

Bangsbostrand Skole 6,2 6,2 0,0 

Frydenstrandskolen 6,2 6,1 0,1 

Gærum Skole 6,7 6,4 0,3 

Hørby-Dybvad Skole 6,5 6,5 0,0 

Jerup Skole 6,1 6,5 -0,4 

Nordstjerneskolen 6,6 6,3 0,3 

Ravnshøj Skole 6,9 6,6 0,3 

Skagen Skole 5,8 5,9 -0,1 

Stensnæsskolen 6,6 6,1 0,5 

Strandby Skole 6,2 6,2 0,0 

Sæby Skole 6,9 6,6 0,3 

Sæbygaardskolen 6,1 6,3 -0,2 

Torslev Skole 6,3 6,0 0,3 

Aalbæk Skole 6,0 6,0 0,0 
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Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og 

matematik. 
 

I forbindelse med indførelse af ny reform for erhvervsskolerne er der indført krav om, at den enkelte elev 

som minimum skal opnå karakteren 2 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at 

kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. 

Det er derfor blevet obligatorisk at kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om dette. 

Frederikshavn Kommune følger landsgennemsnittet når vi ser på alle vores afgangselever under et. 

Deler man opgørelsen op på normalklasser og specialklasser ligger vi ligger over landsgennemsnittet. 

 

 

 

Opgjort i de almindelige 9. klasser i Frederikshavn Kommune 
 

 
Ser vi isoleret på eleverne i de almindelige 9. klasser, opnår 91,5 % af elever 2 eller derover i både dansk og 

matematik ved folkeskolen afgangsprøve, hvilket er lige over landsgennemsnittet- 
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Opgjort i kommunens specialklasser 
 

 
 

Det samme gør sig gældende for eleverne i vores specialklasser. Her opnår 18,8 % af eleverne 2 eller 

derover ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Et resultat der er lige over gennemsnittet. 

Fra skoleåret 2011/12 og til skoleåret 2012/13 er der sket et stort fald i andelen af de elever, der som 

minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Vi kender ikke umiddelbart årsagen dertil, men regner 

med, at det dels skyldes, at næsten alle elever nu går til afgangsprøven, mens det tidligere kun var de 

allerdygtigste elever i specialklasserne, der gik til afgangsprøve.  

 

Inklusion 
 

Der er opstillet målsætninger på både nationalt og lokalt plan for, at flere elever skal inkluderes i de 

almindelige klasser.  

På nationalt plan er målet, at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 og 97 % i 2020. 

I Frederikshavn Kommune er målet, at 95 % af alle elever i 2015 skal være inkluderede i de almindelige 

folkeskoleklasser, og at tallet i 2020 er på 97 %. 

I oktober 2014 var 94,8 % af eleverne i Frederikshavn Kommune inkluderede.  
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Udviklingen i inklusionsgrad i Frederikshavn Kommune 
 

 

Kompetencedækning for Frederikshavn kommunens samlede skolevæsen. 
 

Med den nye skolereform er der indført krav om, at alle elever i 2020 skal undervises af lærere, som enten 

har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 

opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.  

 

 

Undervisningsministeriet definerer: 

Undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer: 

 

At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som 

linjefag på læreruddannelsen. 

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en 

efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, 

der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn 

i denne forbindelse. 

 

 

Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på 

kommuneniveau. 

I nedenstående diagram kan aflæses, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af 

undervisere med ”undervisningskompetence” eller ”tilsvarende kompetencer”. 

 

Det fremgår af diagrammet, at Frederikshavn Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvad angår 

antallet af undervisningstimer, der læses af lærere med undervisningskompetencer svarende til 

linjefagsniveau. 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Frederikshavn 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Frederikshavn 

I nedenstående diagram er kompetencedækningen fordelt på folkeskolens fag 
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Det fremgår, at det største gab mellem antal undervisningstimer og kompetencedækningen er i fagene 

kristendomskundskab og natur/teknik.  

I fagene dansk og musik har vi på nuværende tidspunkt en dækningsgrad, der ligger over de 95 %, som er 

målet i 2020. 

I fagene engelsk, tysk, idræt og madkundskab er Frederikshavn Kommune meget tæt på målet. 

 

Kompetencedækning på skoleniveau 

Af nedenstående skema frem går det, at 11 af kommunens skoler er over landsgennemsnittet når det 

drejer sig om kompetencedækning. 
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Uddannelsesstatus, Frederikshavn Kommune 
 

Frederikshavn Kommune skal i lighed med alle andre arbejde henimod, at 95 % af en ungdomsårgang får en 

ungdomsuddannelse. 

 

Uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse 
 

Som det kan aflæses af nedenstående graf påbegynder 96,2 % af vores elever en ungdomsuddannelse. Det 

tal der har ligget rimeligt stabilt de seneste år. 

 

 
 

Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, kommuneplan 
 

Et mere interessant tal at have øje på er andelen af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse, er 

påbegyndt en ungdomsuddannelse. Dette tal er lavere end det foregående, hvilket kan være et udtryk for, 

at nogle elever er droppet ud af ungdomsuddannelsen.  

Kommunens UU vejledere følger denne udvikling tæt og handler på det, hvor det er nødvendigt. 
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Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, kommuneplan. 
 

Et andet mål der på nationalt plan arbejdes på er at flere af eleverne vælger at påbegynde en 

ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse. Her i kommunen kan vi registrere en svag stigning gennem de 

seneste år. 
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. 

klasse, pr. skole, Frederikshavn 

 
 

Som baggrund for ovenstående diagram var der ingen indberettede oplysninger fra Heldagsskolen og 

Stensnæsskolen. 
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Andel af elever der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 

ungdomsuddannelse fordelt på gymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelser 
 

 
Af ovenstående diagram fremgår det, at der er sket et fald i andelen af elever der efter 9. klasse vælger at 

begynde en erhvervsuddannelse. 

  

Klager til Klagenævn 
Jf. bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter skal det fremgå, hvor mange klager der sendt til klagenævnet for 

specialundervisning. 

Fra borgere i Frederikshavn Kommune, er der sendt en klage til klagenævnet for Specialundervisning. 
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Skolebestyrelsernes høringssvar til Kvalitetsrapporten 2013-14. 
Nedenunder kan skolebestyrelserne indsendte udtalelser til kvalitetsrapporten læses i deres fulde ordlyd 

Bangsbostrand Skole 
Rapporten er drøftet på vores bestyrelsesmøde d. 11. februar 2015. Rapporten er taget til efterretning. Vi 

bemærker at de Nationale Test ikke kan stå alene når man skal måle/evaluere på den enkelte elev. 

Elling Skole 
Dokumentet omhandlende beskrivelser af indsatsområder for målstyret praksis og aktionslæring anser vi 

for værende et godt værktøj til ledelsen og medarbejderne. Det giver mulighed for at gøre delindsatserne 

operationelle, som fx AL-tovholdernes arbejde med medarbejdergruppen på skolen. 

Fremadrettet betragter vi værktøjet som en mulighed for, at den enkelte skole bliver mere bevidst om 

hvilke målsætninger/indsatser der arbejdes frem imod samt at dette kan styrke skolens dialog med 

forvaltningen og skolebestyrelsen. 

Elling Skoles bestyrelse har set og drøftet de nationale måltal for læsning og matematik. Med skolens 

fremtidsudsigter in mente har resultaterne ikke givet anledning til yderligere drøftelse 

Frydenstrandskolen 
Skolebestyrelsen tager rapporten til efterretning, men hæfter sig ved at Frederikshavn Kommune på mange 

parametre ligger under landsgennemsnittet. Bestyrelsen vil gerne udtrykke bekymring om der investeres 

nok på skoleområdet. Er der sparet for meget på området i Frederikshavn Kommune? 

Gærum Skole 
Fællesbestyrelsen på Gærum skole og Kernehuset 

Høringsdokumentet Kvalitetsrapporten 2013-14 er blevet drøftet på ekstraordinært bestyrelsesmøde på 

Gærum skole tirsdag den 4. februar 2015, hvorfra følgende bemærkes: 

 

Generelt:  

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at det dels kan være svært at gennemskue tallene i de forskellige 

tabeller da man ikke får et billede af den store sammenhæng, dels giver rapporten ”kun” et her og nu 

billede af hvad eleverne kan. Det kunne være interessant at have en visning af den enkelte skoles elevers 

faglige progression. Det vil måske give et andet billede af indsatsen.  

Det er et positivt element at kvalitetsrapporten tager indsatsområder med i rapporten. Man kører bedre bil 

når man ser frem på vejen og ikke udelukkende kører efter bakspejlet. 

Hørby-Dybvad Skole 
Skolebestyrelsen ved Hørby-Dybvad Skole tager det udsendte materiale vedr. kvalitets-rapporten for 

skoleåret 2013-2014 til efterretning, og har ingen bemærkninger hertil. 

Bilag med beskrivelser vedr. målstyret praksis og aktionslæringsforløb er gennemgået på bestyrelsens 

januar møde, og arbejdet hermed følges af bestyrelsen resten af skoleåret. 

Jerup Skole 
Kvalitetsrapporten for 2013-14 har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Jerup skole.  

Rapporten og ledelsens handleplan er taget til efterretning. 
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Kvalitetsrapport for 2013-14 kan for ikke indviede give indtryk af, at læringsniveauet på Jerup skole er lavt. 

Det kan vi, som ledelse og skolebestyrelse konstatere er langt fra sandheden. 

 

For det første skal vi være bevidste om, at afgangsprøver og test giver et øjebliksbillede af det faglige 

niveau. Vi erkender dog, at test- og prøveresultater i 2013-14 ikke har vist de forventede resultater. 

I foråret 2015 vil vi derfor i samarbejde med personalet have øget fokus på test og læsning. 

 

Den daglige undervisning bærer præg af personalets bevidsthed om læsningens betydning for trivsel og 

læring:   

Hos indskolingen er der dagligt læsebånd og træningsøvelser med at læse. Der er indført læsekontrakter 

med 3.klasse som dagligt ajourføres. 

På mellemtrinet er der læsetræning 3-4 gange ugentligt af 20 minutters varighed. Der er læsekontrakter 

med eleverne. I perioder sættes ind med træning af specifikke emner, som fag læsning, øget læsehastighed 

osv.   

I udskolingen er der læsetræning af 20 minutters varighed flere gange om ugen. Desuden skærper 

bibliotekaren elevers læselyst, ved hele tiden at ”fodre” dem med nye titler og opfordringer til at læse de 

nye bøger.  

Nordstjerneskolen 
Vi har modtaget udkastet til en kvalitetsrapport  

Vi har ingen kommentarer dertil. 

Ravnshøj Skole 
Bestyrelsen på Ravnshøj Skole tager kvalitetsrapporten til efterretning. 

Skagen Skole 

Skolebestyrelsen har på sit ordinære møde d. 4. februar 2015 drøftet Kvalitetsrapporten 2013/2014 og 

Skagens Skoles fremadrettede indsatsområder vedrørende målstyring og nationale test. 

Skolebestyrelsen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 

Stensnæsskolen 

Fællesbestyrelsen for Stensnæsskolen, Stensnæs SFO og Voerså Børnehave har følgende kommentarer til 

Kvalitetsrapporten 2013-14. 

Vi kan på de tre diagrammer, som viser prøveresultaterne fra afgangsprøverne i henholdsvis dansk, 

matematik og bundne prøvefag, med tilfredshed konstatere, at Stensnæsskolens resultater ligger over både 

landsgennemsnittet og det kommunale gennemsnit. 

På diagrammet, som viser forskellen mellem karaktergennemsnit og socioøkonomiske reference, kan vi 

også konstatere, at Stensnæsskolen har den største positive forskel i kommunen (+0,5). 

Vi er på elevernes vegne selvfølgelig glade for de fine resultater, men vi kan heller ikke undgå¨, at være lidt 

bekymrede for de fremtidige muligheder for at lave lige så gode resultater. Bekymringen går især på, om 

den nye elevtalsafhængige ressourcemodel vil have den konsekvens for små skoler med lave 

klassekvotienter, at der fremadrettet ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til at tilbyde den 
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supplerende undervisning og holddeling, som indtil videre har været medvirkende til de gode faglige 

resultater. 

Strandby Skole 

I bestyrelsen har vi drøftet Strandby Skoles resultater i forhold til kommune og landsgennemsnit.  

Vi kan se, at der er et potentiale i at løfte flere af de gode læsere over i gruppen af de allerdygtigste læsere. 

Vi placerer os fornuftigt omkring kommunegennemsnittet. Selvom vi kan blive bedre i antallet af de 

allerdygtigste læsere, kan vi se, at vi har rigtig godt fat i antallet af de svageste læsere. Her ligger vi heldigvis 

under både kommune og landsgennemsnit.  

På skolen bliver der arbejdet systematisk med test og opfølgning i både dansk og matematik. Resultater og 

strategier drøftes på ressourcecentermøder og i klassekonferencer.  

I matematik præsterer vi til gengæld rigtig godt.  

Ovenstående tendenser er ret entydige på alle årgange og afspejles også i afgangsprøverne. 

Skolebestyrelsen har også drøftet skolens indsatsområde og delmålene i forbindelse med den målstyrede 

praksis og aktionslæringen. Det er en spændende udfordring, og vi afventer spændt, om vi på længere sigt 

vil kunne aflæse bedre resultater på baggrund af den målstyrede praksis og synlige læringsmål. 

Skolebestyrelsen er generelt godt tilfreds med de resultater, der præsteres i både nationale test og til 

afgangsprøverne. Der er ingen store udfald eller alarmerende tendenser. 

Sæby Skole 
Skolebestyrelsen har på møde den 9./2.-15 behandlet og forholdt sig til Kvalitetsrapporten 2013-14, og 

tager denne til efterretning. 

Bestyrelsen vil med interesse følge processen og arbejdet med implementeringen af de lokale delmål for 

indsatsområdet omkring Målstyret praksis og aktionslæring. 

Sæbygaardskolen 

Rapporten taget til efterretning 

Torslev Skole 
Skolebestyrelsen ved Torslev Skolen har gennemgået kvalitetsrapporten og tager den til efterretning. Vi i 

bestyrelsen er generelt glade for, at den har fokus på (bilag med) udvikling af faglige og pædagogiske 

områder.  

 

Det er positivt, at der kan udfærdiges handleplaner løbende, og at de kan tilføjes rapporten. Det ser 

bestyrelsen som et stort og kvalitativt fremskridt. De faglige resultater vil på længere sigt medføre flere 

lokale handleplaner på Torslev Skole. 

 

Bestyrelsen anerkender et vist fokus på nationale test og faglige karakterer i dansk og matematik, men vi 

udtrykker også bekymring over, hvis skolevæsnet som helhed kun fokuserer på disse specifikke faglige test. 

Vi mener, testene er udtryk for øjebliksbilleder, og at der kan være omstændigheder, der påvirker 

resultatet uden skolen har indflydelse på disse.  
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Vi ønsker ikke en undervisningen der tilrettelægges, så eleverne oplæres i testsituationer. Der bør være et 

mere holistisk syn på undervisning og evalueringen af denne. Det må være et opmærksomhedspunkt ved 

kommende kvalitetsrapporter. 

 

Vi anerkender, at trivsel bliver en del af rapporten, når trivselsundersøgelsen foreligger.  

Aalbæk Skole 
Kvalitetsrapporten for 2013-14 har været til gennemsyn og drøftelse i bestyrelsen på Aalbæk skole.  

Rapporten er taget til efterretning og inddrages i bestyrelsesarbejdet i de kommende måneder.  

Pga. en kort tidsfrist har arbejdet ikke fået den ønskede opmærksomhed.  

 

Bilag til Kvalitetsrapporten 

Bangsbostrand Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

2. Nationale test 

Elling Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Frydenstrandskolen 
1. Dansk læsning i indskolingen med fokus på læseforståelse 

2. Inklusion 

3. Aktionslæring og målstyret praksis 

Gærum Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Heldagsskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Hørby-Dybvad Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Jerup Skole 
1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) 

Nordstjerneskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Ravnshøj Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 
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Skagen Skole 
1. Forbedring af resultater i nationale test i dansk i indskolingen 

2. Matematik på mellemtrinet 

3. At fremme opmærksomheden omkring de nationale test og deres afvikling på Skagen Skole 

Stensnæsskolen 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Strandby Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Sæby Skole 
1. Målstyret praksis og aktionslæring 

Sæbygaardskolen 
1. Forandringsledelse under strukturændringerne 

2.  Fagligt niveau i matematik 8.-9. klasse 

3. Tydelige læringsmål 

Torslev Skole 
1. Udvikling af læsning på skolens nuværende 3. årgang 

2. Udvikling af matematikundervisningen i indskolingen 

3. Målstyret praksis og aktionslæring 

Aalbæk Skole 
1. Målstyret praksis (MP) og aktionslæring (AL) 

 



Bilag: 8.1. Ansøgning, Skoledistrikt Øst vedr. den understøttende undervisning i
specialklasser

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 05. marts 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 28284/15



 

 

        Frederikshavn den 10. februar 2015 

 

Ansøgning om at konvertere den nye tid til understøttende undervisning til 

fagdelte undervisningstimer i fagene, samt at få dispensation til at nedsætte den 

ugentlige undervisningstid, som ligger ud over minimumstimetallet for den 

fagdelte undervisning. 

Ansøgninger gælder både Struktur-, Kontakt- og Autistklasserne i Distrikt Øst. 

Eleverne er fagligt dygtige børn, der har særlige udfordringer omkring kontakt, 

opmærksomhed og koncentration, og de bliver derfor hurtigere udtrættet, fordi de bruger 

ekstra energi til at automatisere elementer fra hverdagen til faste rutiner samtidig med, 

at de skal lære det samme fagligt, som elever på almenområdet. 

I indeværende år har vi gode erfaringer med at tilgodese elevernes særlige behov for en 

kortere skoledag med mere intensiv undervisning i de timer, de magter at holde fokus, 

og mere guidning i forhold til deres særlige udfordringer i den fagdelte undervisning. 

Hvis eleverne presses ud i en længere skoledag, kan de miste lysten til at gå i skole, og 

dermed risikere at indlæringspotentialet bliver mindre.  

Ovenstående ansøgning er bakket op af skolebestyrelserne på Frydenstrandskolen og 

Nordstjerneskolen. 

 

Vedr. klasserne for elever med svære generelle indlærningsvanskeligheder på 

Frydenstrandskolen varetages den understøttende undervisning af fritidstilbuddene. 

 

 

Mvh 

Kaj Erik Jensen 

Distriktsleder  

Distrikt Øst 

 



Bilag: 9.1. Notat vedr. kombineret 10. klassetilbud.docx

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 05. marts 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 214228/14



                                                                                                                                                          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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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 



Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Tel. 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk



Bilag: 10.2. Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 05. marts 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 14985/15



 

 

 

 

 

 

 

FLERE OG STÆRKERE   
SOCIALØKONOMISKE  
VIRKSOMHEDER I DANMARK 
Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for  
socialøkonomiske virksomheder 



[Måned] [årstal] 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
September 2014 
ISBN:	  978-87-7546-497-5 
Billede: © Jeppe Bøje Nielsen 2014 © Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soci-
ale Forhold 
 
 
For yderligere information omkring publikationen:  
 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
Socialstyrelsen 
Landemærket 9 
1119 København K 
T: 72 42 41 00 
 
Beskæftigelsesministeriet  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Njalsgade 72A 
2300 København S 
T: 72 14 20 00 



 

  4 

INDHOLD 

Forord ......................................................................................................................................... 5	  
Sammenfatning ...................................................................................................................... 6	  
Oversigt over initiativerne ................................................................................................ 7	  
Socialøkonomiske virksomheder – en drivkraft for samfundsmæssig 
forandring ................................................................................................................................. 8	  
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark ............................................................. 9	  
Styrket indsats for socialøkonomiske virksomheder ......................................... 12	  

Bedre rammer, vejledning og samarbejde ............................................. 13	  
Klar identitet og regulering ................................................................... 15	  
Større viden og kendskab ...................................................................... 17	  
Styrket forretningsgrundlag og iværksætteri ......................................... 18	  



 VIRKSOMHEDER I DANMARK    5 

 

FORORD 
 
Vi har i de seneste år set en opblomstring af flere nye danske socialøkonomiske 
virksomheder. Det er en spændende udvikling, der kan medvirke til at skabe 
positive samfundsmæssige forandringer i Danmark.  
 
Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et 
Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre 
nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse, 
at mange danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig for-
skel i forhold til at realisere netop dette mål.  
 
Det gør de for eksempel, når en cateringvirksomhed skaber et arbejdsfællesskab 
for indvandrerkvinder, der hidtil ikke har kunnet finde fodfæste på det danske 
arbejdsmarked på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sår-
barhed. Eller når biavl og honningproduktion skaber fleksibel beskæftigelse for 
udsatte personer og dermed giver dem ”en plads i samfundet”.  
 
Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrie-
rer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og 
hvad vi kan gøre for at overkomme disse barrierer. Der skal lyde en stor tak til 
alle udvalgets medlemmer for deres dedikerede og kompetente indsats i ud-
valgsarbejdet.  
 
Udvalgets analyser viser, at det på ingen måde er let at drive en socialøkonomisk 
virksomhed, der både skal levere samfundsnyttige og forretningsmæssige resul-
tater. Derfor er det heller ikke holdbart, at socialøkonomiske iværksættere, som 
tingene ser ud i dag, skal kæmpe med ekstra barrierer, blot fordi de er social-
økonomiske.     
 
Det er vores klare overbevisning, at det bør være lettere og mere attraktivt at 
starte og drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Med dette udspil ta-
ger vi fat i de vigtigste af de udfordringer, udvalget har identificeret. På denne 
måde håber vi, at kunne give sektoren et vigtigt skub i den rigtige retning.  
Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksom-
heder og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virk-
somheder. Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed 
mod, hvordan vi kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for 
at skabe nye samfundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige 
aktører på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder. 
 

 

Manu Sareen    
 
Minister for børn, ligestilling,  
integration og sociale forhold  

Mette Frederiksen 

Beskæftigelsesminister 
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SAMMENFATNING 
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige ar-
bejdsmarked. Derfor styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So-
ciale Forhold og Beskæftigelsesministeriet nu indsatsen for at gøre det lettere og 
mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på 
markedsvilkår i Danmark. Den styrkede indsats følger op på anbefalinger fra 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
 
”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål 
gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” 1 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomhe-
der, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social foran-
dring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støtte-
de projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige 
metoder til at opnå denne forandring.  
 
Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør socialøko-
nomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæs-
sige problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de arbejdspladser og bi-
drager positivt til samfundsøkonomien. 
  
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Mange social-
økonomiske virksomheder gør en stor indsats for at opkvalificere og inkludere 
personer fra en udsat målgruppe og bidrager herigennem til, at flere får fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet, en plads i samfundet og derigennem et mere værdigt 
liv. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
der står i vejen for, at danske socialøkonomiske virksomheder kan udnytte deres 
fulde potentiale. Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første 
skridt i forhold til at nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæk-
sten af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 
 
 

 

 

 

1 Definition af socialøkonomiske virksomheder, Anbefalingsrapport, Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 
september 2013. 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale 
om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Derfor ned-
satte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget 
har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark og givet anbefalinger til, hvorledes disse udfor-
dringer bedst imødekommes.  
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OVERSIGT OVER INITIATIVERNE	  
 
Bedre rammer, vejledning og sam- dokumentere deres arbejde samt de resulta-

arbejde ter, de skaber.  

  
Vækstcenter for socialøkonomiske Klar identitet og regulering  
virksomheder  
Der etableres et vækstcenter, der skal samle Registreringsordning for socialøko-
og formidle viden, styrke samarbejdet på nomiske virksomheder 
feltet og fungere som én indgang til hjælp og Der introduceres en særlig registreringsord-

vejledning for socialøkonomiske virksomhe- ning for socialøkonomiske virksomheder, som 

der og potentielle samarbejdspartnere.. skal bidrage til at definere, legitimere og 

Vækstcentret får desuden en hjemmeside, regulere sektoren. 
som skal give adgang til information og vej-  
ledning.  Undersøgelse af muligheden for at 
 lempe rimelighedskravet 
Råd for Socialøkonomiske Virksomhe- Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddra-

der  gelse af arbejdsmarkedets parter, som under-

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder søger muligheden for at fravige rimeligheds-

skal følge sektorens udvikling samt arbejde kravet for socialøkonomiske virksomheder. 

for et styrket fokus på socialøkonomiske  
virksomheder på tværs af den offentlige,  
private og frivillige sektor. Styrket forretningsgrundlag og 
 iværksætteri 
Pulje til styrket kommunal indsats   
Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt Forlængelse af det Sociale Vækstpro-
motiverede og interesserede kommuner til at gram  
styrke deres indsats for og samarbejde med Det Sociale Vækstprogram er forlænget frem 

socialøkonomiske virksomheder. til 2016. Vækstprogrammet er et forretnings-

 udviklingsforløb målrettet socialøkonomiske 

 virksomheder. 

Større viden og kendskab   
 Styrket socialøkonomisk iværksætteri 
Oplysningsindsats om socialøkonomi- og forretningsdrift 
ske virksomheder Der iværksættes en række aktiviteter rettet 

Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge mod at sikre socialøkonomiske iværksættere 

kendskabet til socialøkonomiske virksomhe- og virksomheder bedre adgang til sparring og 

der, så interessen for at samarbejde med, vejledning i forhold til at udvikle deres forret-

investere i, og efterspørge produkter fra ningsidé og etablere eller udvide egen virk-

socialøkonomiske virksomheder stiger. somhed. 

   
Værktøjskasse til dokumentation af Private partnerskaber 
effekt  Der igangsættes et program, der skal fremme 

Der udarbejdes en værktøjskasse, som inde- etablering og udvikling af partnerskaber 

holder redskaber, der kan støtte og vejlede mellem socialøkonomiske virksomheder og 

socialøkonomiske virksomheder til selv at større danske virksomheder.  



 

 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER – 
EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNDSMÆSSIG 
FORANDRING  
 
Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi 
skal fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international 
økonomi. Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder 
til de personer, der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative på-
virkning på miljøet og sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.  
 
Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsnin-
ger. Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde 
på tværs af eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet 
og det private. 
 
Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virk-
somheder kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsnin-
ger på centrale samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af 
virksomhedernes egne aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspi-
rere til nytænkning, højere standarder og nye samarbejder hos andre private, 
offentlige og frivillige aktører. 
 
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag 
spiller mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at 
opkvalificere og inkludere personer fra udsatte målgrupper2 i arbejde. På denne 
måde bidrager de til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør såle-
des et vigtigt supplement til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige ind-
sats. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøkonomiske virksom-
heder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer lige godt 
ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. Dette udfordrer virksomhedernes mu-
ligheder for at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og etablere sam-
arbejder med offentlige og private aktører.  
 
Regeringen ønsker med den igangsatte indsats at skabe bedre rammer for, at 
socialøkonomiske virksomheder kan operere på markedsvilkår og udleve deres 
potentiale. Dette skal blandt andet opnås ved at styrke det almene kendskab til 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt ved at styrke de socialøkonomiske 
virksomheders muligheder for at indgå nyskabende samarbejder med relevante 
aktører i såvel den offentlige, private og frivillige sektor. 
 
 

 
2 I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. Udsathed anvendes i denne 
forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordinære 
arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til 
fysiske eller psykiske handicap.   
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SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I 
DANMARK 
 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med 
det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale og sam-
fundsgavnlige formål.3 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer fra disse tre sektorer. De adskiller sig på den ene side fra andre priva-
te virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv 
social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisatio-
ner og støttede, midlertidige projekter, ved at de som virksomheder primært 
anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.  
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheders undersøgelser viser, at der er stor 
variation blandt danske socialøkonomiske virksomheder. Overordnet kan der 
skelnes imellem socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgrup-
pe/sag eller med en målgruppe. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag, har 
til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller 

fremme en særlig samfundsgavnlig 
sag. Eksempelvis kan virksomheden 
gennemføre oplysningsaktiviteter, pro-
ducere hjælpemidler, organisere støt-
tearrangementer eller donere virksom-
hedens overskud for at fremme et sær-
ligt formål.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der 
arbejder med en målgruppe, involverer 
en udsat målgruppe direkte i deres 
virke. Dette gør de eksempelvis ved at 
ansætte udsatte ledige eller ved at sikre 
bedre beskæftigelsesmuligheder og 
større livskvalitet for den enkelte gen-
nem inklusion, aktivering og kompe-
tenceudvikling.  
 

 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har opstillet fem kriterier, der af-
grænser socialøkonomiske virksomheder fra andre typer af virksomheder og 
organisationer. Disse kriterier er:  
 

• Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig ka-
rakter; det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, 

 

 
3 Jf. definition af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 
indgik regeringen og Enhedsli-
sten aftale om at støtte udviklin-
gen af socialøkonomiske virk-
somheder. Derfor nedsatte rege-
ringen Udvalget for socialøko-
nomiske virksomheder.  
 
Udvalget har undersøgt barrierer 
for etablering og udvikling af 
socialøkonomiske virksomheder 
i Danmark og givet anbefalinger 
til, hvorledes disse udfordringer 
bedst imødekommes.  
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miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborger-
skab. 
• Væsentlig erhvervsdrift – virksomheden har et væsentligt element af er-
hvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betyde-
lig del af dens omsætning. 
• Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og 
fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virk-
somheden. 
• Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til 
primært at fremme sociale formål, reinvestere i egen eller andre socialøko-
nomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til 
investorer. 
• Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transpa-
rent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. 

 
 
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede igennem deres ar-
bejde 2924 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksom-
hedstypen i Danmark synes således fortsat at være forholdsvis begrænset. Et 
nærmere kig på de 292 virksomheder giver dog en indikation af, at der i disse år 
kommer flere nye socialøkonomiske virksomheder til. Således er ca. halvdelen af 
virksomhederne etableret i 2007 eller senere. 
 
Figur 1: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark inddelt efter formål, og 
om de arbejder for eller med en målgruppe (juni 2013) 

 
Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheders anbefalingsrapport, 2013. 
 
 
Barrierer for socialøkonomiske virksomheder 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede en række udfordrin-
ger, som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark. Blandt andet blev følgende udfordringer vurderet som 
centrale barrierer:  
 
Begrænset kendskab 

 
4 Det skal bemærkes, at dette antal er udtryk for et øjebliksbillede, der udelukkende er baseret på udvalgets kort-
lægningsarbejde.  
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Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både virksomhedstypen generelt, virksomhe-
dernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf.  
 
Behov for afgrænset identitet og bedre regulering 
Fraværet af en egentlig regulering og en klar afgrænsning af, hvad en socialøko-
nomisk virksomhed er, gør det i nogle sammenhænge vanskeligt for socialøko-
nomiske virksomheder at legitimere og markedsføre deres virksomhed over for 
kunder, investorer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.  
 
Begrænsninger vedrørende ansættelse på særlige vilkår  
Socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med en målgruppe, oplever, at 
elementer i beskæftigelseslovgivningen, der skal forhindre konkurrenceforvrid-
ning og fortrængning af ordinært ansatte, til en hvis grad begrænser de social-
økonomiske virksomheders muligheder for at integrere udsatte ledige på ar-
bejdsmarkedet.  
 
Behov for stærkere forretningsgrundlag 
Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan opleve særlige udfordrin-
ger i forhold til at udvikle og opretholde en økonomisk bæredygtig virksomhed 
samtidig med, at de undgår at gå på kompromis med deres sociale formål. Disse 
udfordringer forstærkes af, at mange socialøkonomiske iværksættere synes at 
have begrænset erfaring med og viden om forretningsdrift samt begrænset ad-
gang til forretningsmæssig sparring og erfaringsdeling igennem deres netværk. 
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STYRKET INDSATS FOR  
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER  
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.  
 
På baggrund af de udpegede barrierer styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet derfor nu med 10 
initiativer indsatsen for at gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og 
udvikle socialøkonomiske virksomheder. Den styrkede indsats følger således 
direkte op på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
  
De 10 initiativer skal styrke forudsætningerne for, at den socialøkonomiske sek-
tor i Danmark over de næste år kan vokse sig større og stærkere. Dette skal ske 
ved at støtte op omkring eksisterende socialøkonomiske virksomheders mulig-
heder for at styrke og udvikle deres forretning samt ved at støtte op omkring 
udviklingen af nye socialøkonomiske forretningsidéer. 
    
Indsatsen er målrettet en sektor i hurtig bevægelse. Der lanceres løbende nye 
tiltag med et socialøkonomisk sigte, og der udvises interesse for potentialet i de 
socialøkonomiske virksomheder fra mange sider: Hos større private virksomhe-
der og fonde, i civilsamfundet og ikke mindst i kommunerne.  
 
Det er derfor ambitionen, at der sikres en stærk kobling mellem den forestående 
indsats, de socialøkonomiske virksomheder og øvrige private og frivillige tiltag 
på området. En kobling der kan danne grobund for stærke fremtidige partner-
skaber til gavn for den socialøkonomiske sektor.  
 
 
Indsatsen består af 10 initiativer, der samlet skal medvirke til at sikre:  
 

• Bedre rammer, vejledning og samarbejdsmuligheder for socialøkonomi-
ske virksomheder. 
 
• Klar identitet og regulering for og omkring socialøkonomiske virksomhe-
der. 
 
• Større viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder og deres 
samfundsmæssige effekt. 
 
• Et styrket forretningsgrundlag i socialøkonomiske virksomheder og mere 
socialøkonomisk iværksætteri.  
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BEDRE RAMMER, VEJLEDNING OG SAMARBEJDE 
 
Socialøkonomiske virksomheders fokus på såvel social som økonomisk værdi-
skabelse medfører, at de ofte er underlagt mange forskellige regelsæt og derfor 
møder flere krav til dokumentation, kontrol og administration end andre virk-
somheder inden for deres respektive branche.  
 
Der er behov for, at offentlige institutioner, private virksomheder og andre aktø-
rer fremadrettet kan få bedre adgang til viden om socialøkonomiske virksomhe-
der og de regler og rammer, der gælder for dem. En fælles offentlig indgang for 
og omkring socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde information om 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt give overblik og vejledning vedrø-
rende gældende regulering og viden om muligheder for samspil med det social-
økonomiske felt. Meget tyder i denne forbindelse på, at der er et særligt stort 
potentiale i at styrke samspillet og synergien mellem de socialøkonomiske virk-
somheder og social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.   
 
Indsatsen for socialøkonomiske virksomheder har til formål at styrke rammevil-
kårene og samarbejdsmulighederne for en forholdsvis ny og dynamisk social-
økonomisk sektor, hvis behov både er forskelligartede og i konstant forandring. 
For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der 
behov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse 
indsatsen herefter. Dette søges opnået ved etablering af et Råd for socialøkono-
miske virksomheder. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
VÆKSTCENTER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes gennem oprettelsen af et Vækstcen-
ter, som skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomi-
ske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere. Vækstcentret skal: 

• Smidiggøre socialøkonomiske virksomheders indgang til, kontakt og 
samarbejde med det offentlige og dermed bidrage til at lette deres admini-
strative byrder. 
• Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og 
iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af socialøko-
nomisk virksomhed.  
• Løbende formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samar-
bejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor. 
• Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske 
virksomheder og offentlige myndigheder.  
• Løbende indsamle og dele viden, bl.a. gennem hjemmesiden, som skal 
fungere som Vækstcentrets digitale profil.  

 
 
PULJE TIL STYRKET KOMMUNAL INDSATS  
Der er brug for, at flere kommuner arbejder målrettet med socialøkonomiske 
virksomheder. Derfor afsættes en del af satspuljen til socialøkonomiske virk-
somheder til, at en eller flere medarbejdere i en kommune kan optimere kom-
munens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. Interesserede kommuner 
vil blandt andet kunne søge midler til nedenstående: 
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• En eller flere tværgående tovholdere med indgående kendskab til kom-
munens organisering og funktion. 
• At styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen, særligt mel-
lem arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre, den kommunale indkøbs-
afdeling og den lokale erhvervsservice.  
• Dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder for at få fle-
re udsatte ledige i beskæftigelse.  
• Arbejde med effekt af ansættelse/deltagelse i tilbud i en socialøkonomisk 
virksomhed samt kortlægning af, hvad kommunen får for pengene og der-
ved, hvad kommunen sparer på lang sigt. 
• Optimering af kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder i 
lokalområdet.  
• Forankring af tovholderens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
• Udvikling af en kommunal strategi. 

 
 

RÅD FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligar-
tet, og under konstant udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal 
følge denne udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske 
virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Rådets op-
gaver er bl.a. at: 

• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virk-
somheder og fungere som advisory board og sparringspartner for Vækstcen-
tret og dets virke.  
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, 
hvordan der bedst kan støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders 
vækstvilkår. 
• Bidrage til den offentlige debat vedrørende socialøkonomiske virksomhe-
der. 
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KLAR IDENTITET OG REGULERING	  
 
Socialøkonomiske virksomheder er i kraft af deres kombination af forretnings-
drift med et socialt formål en relativ ny og anderledes virksomhedsform. Det 
medfører vanskeligheder for virksomhederne i forhold til klart at afgrænse og 
legitimere sig i forhold til mere traditionelle aktører, herunder andre private virk-
somheder og frivillige organisationer.  
 
Vanskelighederne kommer særligt til udtryk i forhold til kommunikation med 
kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, der kan have 
svært ved klart at skelne socialøkonomiske virksomheder fra andre aktører. Det-
te gør det vanskeligt for forbrugere og samarbejdspartnere aktivt at tilvælge 
socialøkonomiske virksomheder og produkter. For at skabe de bedste rammer 
for socialøkonomiske virksomheder, er det vigtigt, at socialøkonomiske virksom-
heder får mulighed for at legitimere deres virksomhed og får en fælles identitet 
og regulering gennem lovgivning.   
 
En klar afgræsning af socialøkonomiske virksomheder vil tilmed gøre det muligt 
at følge sektorens udvikling samt at tilpasse lovgivning for denne virksomheds-
type. Dette gælder særligt i forhold til virksomhedernes arbejde med personer, 
der står på kanten af, eller helt uden for, arbejdsmarkedet.  
 
Det er vigtigt, at alle bidrager og er en del af det danske arbejdsmarked så vidt 
muligt. Ikke kun for samfundets skyld, men i høj grad også for den enkeltes. Det 
er en høj prioritet, at også de allermest udsatte har en hverdag, hvor de har no-
get at stå op til. En del socialøkonomiske virksomheder har netop inklusion som 
formål, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne ikke begrænses unødigt i 
deres virke. Det er i dag en barriere for en del socialøkonomiske virksomheder, 
at muligheden for at ansætte flere udsatte ledige begrænses af lovgivningen. Der 
er derfor et behov for at undersøge, hvorvidt reglerne på beskæftigelsesområdet 
kan blive tilpasset, således at socialøkonomiske virksomheder i større omfang 
kan inkludere udsatte ledige på arbejdsmarkedet uden det fører til fortrængning 
eller konkurrenceforvridning. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
REGISTRERINGSORDNING FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Der introduceres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, 
som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Registrerings-
ordningen skal gøre det muligt for virksomhederne at dokumentere, at de lever 
op til visse standarder i forhold til deres virksomhedsdrift og er transparente.  
Det sker ved at give dem eneretten til betegnelsen ”registreret socialøkonomisk 
virksomhed”. 
 
 
UNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT LEMPE RIMELIGHEDSKRAVET  
Der er igangsat et forsøg, som indebærer mulighed for dispensation fra rimelig-
hedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister 
med løntilskud. Forsøget omfatter kun førtidspensionister ansat med løntilskud 
og løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
som skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsat-
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te at lempe rimelighedskravet for en bredere gruppe af ansatte på særlige vilkår i 
socialøkonomiske virksomheder under hensyntagen til at støttet beskæftigelse 
ikke skal fortrænge ordinært ansatte og ikke må være konkurrenceforvridende.  
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STØRRE VIDEN OG KENDSKAB	  
 
Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både forretningsmodellen generelt, virksom-
hedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf. Alment kend-
skab til socialøkonomiske virksomheders særlige karakteristika er centralt i for-
hold til at opbygge tillid og understøtte interessen for samarbejde hos potentiel-
le kunder, partnere og investorer.  
 
Derfor skal kendskabet til socialøkonomiske virksomheder være højere. Der skal 
sættes ind for at øge kendskabet på alle niveauer og gøre socialøkonomi til et 
kendt koncept hos den danske befolkning. Et øget kendskab kan desuden på sigt 
bidrage til, at nye såvel som erfarne iværksættere vil vælge en socialøkonomisk 
forretningsmodel.    
 
Socialøkonomiske virksomheders muligheder for at opnå større synlighed og 
anerkendelse vurderes af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder at være 
tæt knyttet til deres formåen i forhold til at dokumentere og kommunikere deres 
samfundsnyttige arbejde og resultater. Et styrket fokus på, og bedre redskaber 
til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, dokumentere og følge op på den 
forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virksomheder forbedrede mulighe-
der for at markedsføre sig i forhold til potentielle kunder, donorer, samarbejds-
partnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden give virksomhederne 
bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og styrke deres egen 
indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større legitimitet 
af feltet og virksomhedernes indsats. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
OPLYSNINGSINDSATS OM SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at 
flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor 
være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater 
blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndighe-
der og samarbejdspartnere. 
For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret på en række oplys-
nings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomheders særlige 
karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.  
 
 
VÆRKTØJSKASSE TIL DOKUMENTATION AF EFFEKT 
Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og 
vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres 
arbejde samt de resultater, de skaber. Værktøjskassen skal være enkel, så den 
kan bruges, uden at det kræver væsentlige faglige forudsætninger eller et højt 
tidsforbrug for en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal den sikre et fag-
ligt troværdigt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt om-
fang er sammenlignelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs 
af socialøkonomiske virksomheder. Værktøjskassen tilpasses EU's standarder for 
dokumentation af social effekt. 
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STYRKET FORRETNINGSGRUNDLAG OG IVÆRK-
SÆTTERI	  
 
Det kan være en stor udfordring at starte egen virksomhed. En udfordring der 
kun bliver større, hvis den valgte forretningsmodel både skal lede til en effektiv 
social indsats samt etablering og opretholdelse af en økonomisk levedygtig for-
retning.  
 
Analyser foretaget af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders indikerer, at 
mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om 
forretningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale 
felt, men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forret-
ningsmæssige baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere 
generelt ikke har samme naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling, 
som kan være tilfældet for andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere van-
skeliggøre processen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed.  
 
Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygti-
ge socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomi-
ske iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i 
forhold til at udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virk-
somhed. Dette gælder både traditionelle forretningsmæssige udfordringer samt 
særlige udfordringer knyttet til den socialøkonomiske forretningsmodel.  
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
STYRKET SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI OG FORRETNINGSDRIFT 
Udvikling af nye innovative socialøkonomiske forretningsidéer og bæredygtige 
socialøkonomiske virksomheder i Danmark skal styrkes. Dette søges opnået ved:  

• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp 
til at udvikle deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde 
med relevante uddannelsesinstitutioner. 
• At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske iværksæt-
tere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling 
af socialøkonomiske virksomheder 
• At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang til sparring og vejled-
ning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere. 
 

 
DET SOCIALE VÆKSTPROGRAM  
Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virk-
somheder, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske 
virksomheder har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstpro-
gram, som indeholder:  

• Tilknytning af professionel forretningsudvikler  
• Camps og kurser med fokus på salg, organisation og ledelse 
• Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre donationer til igang-
sættelse af nye tiltag i virksomheden 
• Professionel rådgivning om finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigel-
sesretslige forhold 
• Netværk gennem kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder 
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Erfaringerne hidtil viser, at programmet medfører øget salg og omsætning samt 
mulighed for indslusning af flere udsatte ledige i virksomhederne. Det Sociale 
Vækstprogram er forlænget, så programperioden nu løber frem til 2016.   
 
 
PARTNERSKABER MED PRIVATE VIRKSOMHEDER  
Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partner-
skaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større almindelige virksom-
heder. Målet er at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder blandt 
andre virksomheder samt at sikre kompetenceudvikling hos socialøkonomiske 
virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder vil kunne inspirere de almin-
delige virksomheder med, hvordan udsatte personer kan indsluses og fastholdes 
på arbejdsmarkedet. Desuden kan de almindelige virksomheder bruge partner-
skabet til at udøve social ansvarlighed ved at støtte socialøkonomiske virksom-
heder, som ofte har en stor andel medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 18. februar 2015 

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 4,33 
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 2,97 
Juli 2,36 2,47 2,54 
August 2,80 2,77 3,01 
September 3,63 3,70 3,90 
Oktober 3,54 3,63 3,65 
November 3,75 4,12 4,00 
December 3,68 3,72 3,45 
Gennemsnit 3,44 3,53 3,53 

 
 
Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 
18. februar 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 
Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 
 

 

 

Data er trukket 18. februar 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sygdomsrelateret 
 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 

Jan. 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 2,04 2,29 1,89 2,07 0,75 0,49 0,33 0,59 0,43 0,66 0,48 0,24 0,33 0,68 

Udvikling og Erhverv 2,89 3,51 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,69 

Arbejdsmarked 8,79 7,83 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,14 6,42 6,42 

Ejendomscenteret 4,96 3,86 5,13 3,79 4,25 4,25 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,59 5,61 4,10 

Teknik og Miljø 4,11 3,85 4,40 2,75 1,90 2,11 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,19 3,63 3,46 

Park og Vej. 8,07 8,83 7,24 5,86 7,81 8,83 8,61 8,88 8,92 8,11 7,12 5,08 4,38 7,60 

Familie 0,74 0,41 0,55 0,44 0,44 0,54 0,41 0,47 0,62 1,09 1,02 0,56 0,62 0,61 

Skole 3,65 3,69 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,43 3,87 3,48 4,61 3,85 4,06 3,40 
Bibliotek og 
Borgerservice 7,63 5,54 5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,27 4,79 

Kultur og Fritid 0,53 1,39 0,75 0,32 0,18 1,00 1,57 1,67 3,36 2,59 2,76 0,19 1,03 1,29 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,12 4,01 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,93 3,70 4,16 3,56 

Ungeenhed 1,04 0,96 1,75 1,13 1,10 0,98 1,65 1,39 1,39 1,20 1,75 1,49 2,52 1,38 
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 3,37 5,59 2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 4,71 

Ledelsessekretariatet 0,33  2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62 1,04 
Social- og 
Sundhedsmyndighed 1,99 2,36 2,12 2,22 2,11 2,05 0,86 0,81 2,91 1,50 0,60 0,91 1,79 1,70 

Sundhed og Pleje 6,57 5,57 5,75 4,84 4,82 4,43 4,55 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,13 5,65 

Handicap og Psykiatri 9,00 8,28 8,24 6,42 6,32 5,70 3,65 4,96 6,19 5,93 6,28 5,82 6,52 6,40 
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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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