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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.
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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.
 



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. marts 2015 Side 11 af 30

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)



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 05. marts 2015 Side 14 af 30

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/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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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
 Sbh: pkod
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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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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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