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1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 
budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde. Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder 
og priser) gennemregnet.
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 
udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en 
redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 
udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 
samlede økonomi.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme er på 875,0 mio. kr. og det forventede 
regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 26,7 mio. kr. Heraf udgør 
19 mio. kr. budgetbemærkningen Bæredygtigt Børneområde om reservering af 
anlægsmidler fra Helhedsplanen fra Daginstitutionsområdet og 
Skolerenovering/udvikling, samt Børne- og Ungdomsudvalgets opsparede 
driftsoverskud på centrale konti. Såfremt tilsagnet i budgetbemærkningen om 
tilførsel af 19 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme aktiveres vil 
det bringe det forventede underskud i 2015 ned på 7,7 mio. kr.      
 
På den baggrund vil Børne- og Kulturdirektøren på mødet fremlægge forslag til 
hvordan budgetoverholdelse i 2015 kan sikres på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde. 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at:
 

1.   Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetrevisionens konklusioner til 
efterretning

2.   Udvalget beslutter hvordan budgetoverholdelse sikres på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde i 2015.

3.   Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomiudvalg og byråd om 
aktivering budgetbemærkningen Bæredygtigt Børneområde om tilførsel af 
19 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2015.       

4.    Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.
 

 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24271
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015

1. Taget til efterretning.

2. Udvalget bakker op om direktørens oplæg til budgetoverholdelse, som blev 
uddelt på mødet. 
Udvalget bakker ligeledes op om, at budgetoverholdelse skal ske såvel hos 
de selvejende institutioner som de kommunale institutioner.

3. Udvalget sender anmodningen til Økonomiudvalg og byråd.

4. Godkendt.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Bilag
Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.82368/15)
Fordeling af forventet merforbrug BUU 2015 ud fra budgetrammer pr. Centerer i 2015  (dok.nr.95713/15)
Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - BUU (dok.nr.94270/15)
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2. Budgetlægning 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 - 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 
henholdsvis 1% produktivitetsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er 
budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%. 
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
Drøftet.  
 
Der holdes et budgettemamøde den 26. maj 2015 kl. 14.30 – 16.30.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages som besluttet på mødet den 7. maj 2015.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2015
Drøftet. Sagen genoptages den 4. juni 2015.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F) og Bahram Dehghan (A)
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages. 

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i 
øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på 
Økonomiudvalgets møde.
Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget reduceres således med 0,5 mio. 
kr.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter og beslutter forslag til budget 2016 – 2019 for Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde

2. sender budgetforslaget i høring i MED-organisationen, Handicapråd og 
Integrationsråd

3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces i 
Økonomiudvalg og byråd.

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015

1. Drøftet.  Et flertal bestående af V, A, og DF godkender budgetforslaget. 
Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde forslaget.

2. Budgetforslaget sendes i høring i relevante MED-fora, Handicapudvalg og 
integrationsråd med høringsfrist den 26. juni 2015.

3. Godkendt. Høringssvarene behandles i Børne- & Ungdomsudvalget på 
mødet i august. Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i 
budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme. 

Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Bilag
Budgetramme 2016-2019 på BUU  (dok.nr.70249/15)
Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf (dok.nr.96078/15)
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3. Frederikshavn Krisecenter. Udbygning af bade og 
toiletforhold/ udbygning af antal pladser.

Sagsfremstilling
Børne og Ungdomsudvalget traf den 4. december 2014 beslutning om, at der skulle 
tages kontakt til Ejendomscentret med henblik på udredning af mulighederne og 
økonomien ved udbygning af Krisecentret, alternativt flytning til anden kommunal 
ejendom. Det blev aftalt, at der skulle udfærdiges en samlet business case, for dels 
en udbygning af krisecentret med to pladser og tidssvarene bade- og toilet 
faciliteter, alternativt udbygning alene af bade og toilet faciliteter.
 
Den umiddelbare baggrund herfor var, at Socialtilsyn Nord den 30. oktober 2014 
meddelte regodkendelse af Frederikshavn Krisecenter med vilkår om, at der senest 
1. maj 2015 fremlægges tidsplan og økonomisk plan for etablering af et ekstra 
baderum med toilet til brug for borgere indkvarteret på krisecentret. Herudover gav 
de seneste års belægningstal, herunder tallet for antal kvinder der er blevet afvist 
bl.a. på grund af pladsmangel, anledning til overvejelser om behov for udbygning.  
 
Behovet for udbygning kan vurderes kvantitativt i forhold til dels tallet for antal 
afviste kvinder, og tallet for udgift ved køb af pladser til kvinder fra Frederikshavn 
Kommune på andre krisecentre. 
Men behovet kan også vurderes kvalitativt i forhold til den langsigtede effekt af, at 
voldsramte kvinder fra Frederikshavn Kommune kan få et lokalt tilbud. Udover de 
umiddelbare fordele ved at kvinderne og børnene kan få et tilbud i deres 
nærområde, så peger foreliggende erfaringer og data på, at de kvinder fra 
Frederikshavn kommune, der har haft et ophold på Frederikshavn Krisecenter med 
efterfølgende efterværns indsats, har lavere risiko for at vende tilbage til den 
voldelige partner, end gennemsnittet på landsplan. En udbygning af den lokale 
indsats, kan således antages at kunne bidrage positivt til opfyldelse af de sociale 
2020 mål om, at andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere 
end et ophold, skal reduceres med mindst 30 %.
 
De kvantitative data der kan belyse behov og anvendelse af pladser på 
Frederikshavn Krisecenter kontra køb af pladser på andre Krisecentre foreligger 
alene stabilt tilbage til 2011. Nedenfor er dog medtaget tal tilbage til 2005 i det 
omfang de har kunnet indhentes.
Supplerende kan oplyses at socialstyrelsens årsstatistik for 2008 og 2009 opgør 
den nationale dækning af behovet for Krisecentre, og her fremgår det at 75 % af 
henvendelser til Krisecentre blev afvist, i 2009 var tallet 72%. Afvisningerne har dog 
multiple årsager og ikke alene pladsmangel.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21803
 Forvaltning: BK
 Sbh: loiv
 Besl. komp: BUU
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År Belægnings-

procent
Krisecentret

Belægnings-
procent børn 
*1

Antal kvinder 
på 
krisecentre 
andre 
kommuner

Antal 
afviste
*2

Udgift ved køb af 
pladser til kvinder 
fra Frederikshavn 
på andre 
krisecentre*3

2005 87 49  24  
2006 55 33  10  
2007 72 43  21  
2008 Tal ikke valide pga. renovering

2009 56 45  19  
2010 66,5 29  22  
2011 80 60 5 - 190.198 kr.
2012 65 24 11 29 392.021 kr.
2013 105 68 3 44 124.502 kr.
2014 86 69 6 26 417.091 kr.

 
*Note 1. Krisecentrets formelle norm vedrører alene pladsantal til voksne. 
Belægningsprocent i forhold til børn er opgjort ud fra praksis om at der maksimalt 
kan være 6 børn på centret af gangen. En belægningsprocent for børn på eks. 69 
betyder således at der har været ydet 1519 overnatninger til børn.
*Note 2. Der er ikke valide statistikker for alle år, og tallene indikerer alene hvor 
mange kvinder der ikke har kunnet tilbydes en plads, ikke begrundelsen for 
afvisningen. I tallet gemmer sig derfor også afviste pga. mangel på plads til børn, 
kvindens eventuelle psykiske vanskeligheder, misbrug og lignende forhold. Det 
fremgår heller ikke om der er tale om kvinder fra Frederikshavn eller fra andre 
kommuner.
*Note 3. Beløbet afspejler alene den samlede udgift og ikke antal pladser/døgn. 
Taksterne pr. døgn er navnlig på Krisecentre yderst variable.
 
Ejendomscenterets vurdering af scenarie 1 og 2, samt bemærkning om genhusning 
kan ses i bilaget.
 
Scenarie 1
Udbygning af bad og toiletforhold. Der foretages ikke yderligere bygningsmæssige 
ændringer.
 
Økonomi
Overslaget ligger på omkring 200.000 kr., deri er der indeholdt rådgiverudgifter samt 
uforudsete udgifter. Derudover kommer der en leje og etableringsudgift til 
toiletvogn/bad 2 rums på ca.14.000 kr., under forudsætning af, at den kan opstilles i 
nærhed af afløbsforhold. 
 
Krisecentret har samlet overførsel til bankbog på kr. 245.213 kr. hvoraf alene de 
100.000 kr. kan overføres til driftsbudgettet 2015. Udgift ved scenarie 1. vil således 
indebære et finansierings underskud på omkring 100.000 kr.
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Scenarie 2
Eksisterende badeværelse opdeles som i scenarie 1, samtidigt udbygges 
Krisecentret til at kunne modtage op til 6 kvinder med medfølgende børn samt en 
akut modtagelse. 
Overslaget ligger på 1.840.000 - 2.300.000 kr., deri er der indeholdt rådgiverudgifter 
samt uforudsete udgifter. Hertil kommer udgift til opdeling af nuværende baderum 
på ca. 200.000 kr.
 
Omkostningsøgningen er i alt brutto 346.000 kr. hvoraf der modtages statsrefusion 
på 50% af driftsudgift efter indtægt ved salg af pladser til andre kommuner.  
Der er således en maksimum omkostningsøgning på 173.000 kr.
 
Det er skønnet, at udvidelsen vil kunne give en indtægt ved salg af pladser til andre 
kommuner på 250.000 kr. årligt.
 
Indstilling
 
Børne- og kulturdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter de to scenarier

2. genoptager sagen på mødet den 4. juni med henblik på beslutning.

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 26. maj 2015
 
1.         Drøftet
2.         Sagen genoptages den 4. juni 2015.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F) og Bahram Dehghan (A)
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget genoptager 
sagen med henblik på beslutning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Drøftet. Udvalget beslutter scenarie 1. 
Direktøren finder midlerne indenfor den eksisterende anlægsramme. 
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)
 
Bilag
Oversigt over økonomi og scenarier Krisecenter.pdf (dok.nr.76133/15)
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4. Godkendelse af investeringsplan for Bæredygtigt 
Børneområde i 2016

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget satte i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde en 
række ombygnings- og byggeprojekter i gang. Projekterne er planlagt til at blive 
gennemført i perioden 2015-2018
 
Den fireårige plan for byggeprojekterne på Bæredygtigt Børneområde blev 
godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014. 
 
Investeringsplan 2015 for Bæredygtigt Børneområde blev godkendt af 
Økonomiudvalget den 18. marts 2015.
 
I forbindelse med udvalgets budgetlægning for 2016 er der behov for at sikre fortsat 
overensstemmelse mellem budgettet og de planlagte anlægsinvesteringer. 
Investeringsplanen for 2016 sendes derfor til godkendelse til Børne- og 
Ungdomsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.
 
De planlagte investeringer i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde i 2016 er:
 
 
Mulige anlægsbevillinger

 
2016

 Helhedsplan 14,5

 Kvalitetsfond  0,4

 Vedligeholdelse skoler  8,7

 Energirenoveringer  2,0

  
Akut vedligeholdelse - 2,5
  
Aldersintegreret daginstitution på Sættravej * - 23,2
 
Rest anlægsbevilling

 
0,0 kr.

 
*Sættravej opføres som 2020 byggeri, hermed kan 2,0 mio. kr. finasieres som 
energitiltag.
 
Som bilag er vedlagt den samlede oversigt over de planlagte projekter og den 
afsatte økonomi.
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11991
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
overfor Økonomiudvalget

1. at godkende investeringsplanen for 2016, samt 
2. at indarbejde 2,0 mio. kr. yderligere til energirenovering i 2016

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Sagen genoptages på mødet i september.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Bilag
Revideret notat, Bæredygtige børneområder - Revideret notat, beregninger på bygningsændringer på 
skole- og dagtilbudsområdet, EJDC.pdf (dok.nr.189602/14)
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5. Ansøgning om fortsat udvidet åbningstid i SFO på Sæby 
Skoleafdeling

Sagsfremstilling
Skoledistrikt SYD søger om udvidet åbningstid til SFOen på Sæby Skoleafdeling i 
tidsrummet mandag-torsdag til kl. 17 og fredag til kl. 16.30.
 
Sæbygaardskolen har siden 2012 haft udvidet åbningstid mandag-torsdag til kl. 17 
og fredag til kl. 16.30. Tilladelsen til udvidet åbningstid skal fornyes hvert år.
 
Fra kommende skoleår er der ikke SFO på Sæbygaardskolen, men SFOen, som 
nu samles på Sæby Skoleafdeling, ønsker at fortsætte tilbuddet.
 
Ansøgningen fremsendes af distriktslederen og Sammenlægningsrådet for 
Skoledistrikt SYD, som har modtaget henvendelser fra forældre, som meget gerne 
ser, at tilbuddet om udvidet åbningstid fortsætter efter sommerferien.
 
Skoledistrikt SYD afholder den øgede udgift inden for egen ramme.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. godkender ansøgningen om udvidet åbningstid i SFOen på Sæby 
Skoleafdeling 

2. at godkendelsen sker under forudsætning af, at udgiften afholdes inden for 
skolens egen ramme.

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17120
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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6. Ansøgning fra Skoledistrikt Vest om højere elevtal end 28 i 
klasse 

Sagsfremstilling
Skoledistrikt Vest har indsendt ansøgning om dispensation fra reglen om, at 
elevtallet i en klasse ikke må overstige 28 elever.
 
Begrænsningen på klassestørrelsen er bestemt i Folkeskolelovens § 17 stk. 1: ” 
Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse 
overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere 
elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.”
 
På Ravnshøj Skoleafdeling er der i den kommende 8. klasse pt. indskrevet 29 
elever, hvilket efter reglerne kræver en klassedeling.
 
Distrikt Vest anfører i sin ansøgning om dispensation, at der i 9. klasse vil være 
nogle elever, som vælger at tage 9. klasse på efterskole. I 9. klasse vil elevtallet 
derfor igen komme under 28.
Hvis der ikke gives dispensation, vil det betyde, at klassen efter sommerferien skal 
deles i to, og samles igen efter næste års sommerferie, når elevtallet er faldet.
 
Skolen har tildelt klassen ekstra holdtimer, som kompensation for klassens 
størrelse.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
ansøgningen om dispensation fra reglerne om maksimalt 28 elever i klassen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Et flertal bestående af V, A og DF godkender ansøgningen.
Ida Skov kan ikke tiltræde forslaget.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17052
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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7. Evaluering af "Mobil Familieklasse"

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 3. april 2015, at der skulle 
etableres et ”Mobilt Familieklasse” tilbud i Frederikshavn Kommune. Der blev afsat 
kr. 300.000 på budgettet til dette. Udvalget besluttede samtidigt, at tilbuddet skulle 
evalueres efter et år.
 
Der har været en lærer og to pædagoger tilknyttet den mobile familieklasse. 
Klasserne har ledelsesmæssig hørt til Heldagsskolen.
 
I indeværende skoleår er der på nuværende tidspunkt gennemført 2 
familieklasseforløb og et tredje forløb er i gang. Intentionen er, at påbegynde et 
fjerde forløb i slutningen af skoleåret og som fortsætter ind i det kommende 
skoleår. 
Hver klasse mødes to gange om ugen. Den ene dag kl. 9-12 og den anden dag kl. 
12-15. 
 
Det første og det tredje familieklasseforløb har ligget i Frederikshavn og har fysisk 
været placeret på Frydenstrandskolen. Der har været 8 familier med i hvert 
klasseforløb.
Det andet familieklasseforløb har været i Skagen på Skagen Skole, der har været 5 
familier med i forløbet.
Der har ikke været noget Familieklassetilbud i den sydlige del af kommunen.
 
I alt har 6 skoler leveret elever/familier til den mobile familieklasse.
 
Familieklassetilbuddet er et forebyggende tiltag, hvor en familie kan deltage uden 
en formel visitation, dvs. at det ikke oprettes en ”sag”.
 
De positive sider ved at have et mobilt tilbud er, at det bliver mere integreret i 
barnets/familiens lokalområde. 
De skoler, der har været værtsskoler for tilbuddet ser også mulighederne i, at der 
kan gøres noget for barnet uden at der skal laves en indstilling til Pædagogisk 
Psykologisk Afdeling.
 
Der er også udfordringer forbundet med, at tilbuddet er mobilt. Det personale, der 
er tilknyttet klasserne har ingen tilknytning til stedet.
Det kan også være svært for det tilknyttede personale, at de har flere ledere.
 
Hver gang et forløb afsluttes, bliver det evalueret sammen med forældrene og 
her er noget af det forældrene giver udtryk for: 
 

-       stor tilfredshed med tilbuddet
-       godt at der er fokus på elevernes udfordringer fra både familieklassen, 

skolen og hjemmet

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24354
 Forvaltning: BK
 Sbh: bitu
 Besl. komp: BUU
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-       der sker forandringer både hjemme og i skolen
-       børnene nyder at have forældrene for sig selv
-       skole-/hjemsamarbejdet optimeres
-       de kan bruge de redskaber, de får
-       at de bliver opmærksomme på børnenes udfordringer i skolen

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

Bilag
Oplæg til Mobil Familieklasse (dok.nr.55583/14)
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8. Fælleskommunalt udbud vedr. Læringsplatform på skolerne

Sagsfremstilling
I forbindelse med KL´s aftale med Undervisningsministeriet om indførelse af en 
læringsplatform dækkende for skoleområdet, skal vi i Frederikshavn Kommune 
have taget stilling til en læringsplatform for skolerne i Frederikshavn Kommune. 
 
Læringsplatformen er en del af en aftale, indgået mellem KL og 
Undervisningsministeriet, om at alle kommuner i udgangen af 2017 skal være i 
gang med at implementere en fællesbrugerportal bestående af en fælles national 
samarbejdsportal samt en fælles kommunal læringsplatform. Implementeringen af 
den for skolerne fælles kommunale læringsplatform skal være i gangsat senest 
2016 og færdig implementeret i 2017.
 
KL anbefaler at man i kommunerne samler sig omkring et fælles udbud af en 
læringsplatform, og i den forbindelse er vi inviteret ind i et fælleskommunalt 
samarbejde af Aalborg kommune omkring et regionalt udbud mellem de nordjyske 
kommuner, der endnu ikke har indkøbt læringsplatforme. 
KL anbefaler et tværkommunalt udbud i henhold til at sikre både den bedste pris 
men ligeledes den bedste opfyldelse af de pædagogiske krav, der er til en sådan 
fremtidig læringsplatform. 
 
Udgiften til denne læringsplatform afholdes inden for Center for Skoles økonomiske 
ramme, og findes gennem en omlægning af midler inden for digitaliseringsområdet 
og for allerede indkøbte kommunikations- og samarbejdsplatforme.
 
Frederikshavn Kommunes center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi sikrer 
den tekniskspecifikation udfyldes, så den lever op til kravet om, at kunne 
samarbejde med de snitflader der i forvejen er på skoleområdet og i Frederikhavn 
Kommune som helhed. Vi stiller desuden som krav, at læringsplatformen kan 
dække hele børneområdet fra 0 – 15 år. Vi stiller endvidere krav om at 
læringsplatformen skal have sammenhæng til den fælles brugerportal og den 
fælles samarbejdsportal. (Udbudsmaterialet udarbejdes af Aalborg Kommune, med 
input fra de samarbejdende kommuner)
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at 
Center for Skole indgår i et fælleskommunalt udbud omkring indkøb af 
læringsplatform til skoleområdet.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Udsættes til august mødet.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17104
 Forvaltning: BK
 Sbh: mohe
 Besl. komp: BUU
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9. Fastlæggelse af tidsplan for efterårets dialogmøder i Børne- 
og Ungdomsudvalgets regi

Sagsfremstilling
Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og 
Ungdomsudvalgets regi.

I foråret 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for organisering af 
dialogmøder i udvalgets regi, herunder blev besluttet, at der afholdes et årligt fælles 
dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og dilemmaer. Dette 
dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i skoler og dag- og fritidstilbud og blev 
afviklet den 21. april 2015.

Det blev samtidig besluttet, at der afholdes individuelle dialogmøder i efteråret, på 
hvert af de tre områder: dagtilbud, skoler og ungdom.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 
tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder med bestyrelser i udvalgets regi.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Der afholdes et dialogmøde i hvert distrikt for skole, dagtilbud, unge og 
fritidsklubber.
 
Distrikt Nord den 17. september 2015 kl. 19 - 21
Distrikt Syd den 21. september 2015 kl. 19 - 21
Distrikt Øst den 30. september 2015 kl. 19 - 21
Distrikt Vest den 8. oktober 2015 kl. 19 - 21
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)
 

Bilag
22046-12_v3_Model for afvikling af kommende dialogmøder.pdf (dok.nr.90894/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2004
 Forvaltning: Bk
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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10. Juni 2015 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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11. Forslag 2 fra Ungebyrådet: Bedre fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø på skolerne

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd med medlemmer fra 
folkeskoler, privatskoler ungdomsuddannelser, foreningslivet og klubområdet i 
Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet har sammen med en politisk arbejdsgruppe sat 8 sager på dagsorden 
til det første møde i Ungebyrådet den 29. april.  Ud af de 8 sager blev der valgt 3 
sager, som blev båret ind i byrådet.

Byrådet besluttede på møde den 29. april, at de 3 sager fra Ungebyrådet sendes til 
behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslag nr. 2.
Det er nødvendigt med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for at have den bedst 
mulige skolegang. Hvis det ikke prioriteres, kan det få konsekvenser for elevernes 
indlæringsevne. 
 
For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, skal der et større fokus på hygiejnen på 
skolerne og særligt på at forbedre toilet- og kantineforholdene. I forhold til 
kantineordningen forslås det, at det undersøges, hvordan vi i Frederikshavn 
Kommune kan være med til at optimere den sunde, indbydende og prisvenlige kost 
i skolerne. 
 
Det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres ved, at der udvælges nogle lærere, som 
deltager i kurser i, hvordan vi forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. De 
udvalgte lærere giver denne viden videre til de andre lærere og eleverne. 
 
Finansiering
De unge kan selv være med til at forbedre forholdene ved at have ”dukse-
ordninger”, hvor de mod mindre beløb kan være med til at holde skolen ren. De 
unge kan altså i højere grad aktiveres til at gøre deres egne skoleforhold mere rene 
og dermed mere behagelige at færdes i

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og 
forholder sig til Ungebyrådets forslag. 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Drøftet. Afventer trivselsundersøgelsen som behandles på mødet i august.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: BUU
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12. Forslag 3 fra Ungebyrådet: Ung til ung lektiehjælp

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd med medlemmer fra 
folkeskoler, privatskoler ungdomsuddannelser, foreningslivet og klubområdet i 
Frederikshavn Kommune.
Ungebyrådet har sammen med en politisk arbejdsgruppe sat 8 sager på dagsorden 
til det første møde i Ungebyrådet den 29. april.  Ud af de 8 sager blev der valgt 3 
sager, som blev båret ind i byrådet.
Byrådet besluttede på møde den 29. april, at de 3 sager fra Ungebyrådet sendes til 
behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslag nr. 4: Vurdering af folkeskolelærere
En lærers måde at undervise på spiller en stor rolle for elevernes læring og trivsel. 
For at sikre, at alle lærerne er gode til at motivere og lære fra sig foreslår gruppen, 
at lærerne bliver vurderet. Lærerne skal vurderes på følgende:
 
Undervisningsmetoden, og hvordan de motivere eleverne.
Elevernes karakterer.
 
Hvis læreren bliver vurderet for lavt, skal læreren efteruddannes.
Evalueringen skal dels ske af eleverne og dels ved at undervisningen bliver 
overværet af fx skolelederen.
 
Finansiering
Vurderingen af folkeskolelærere finansieres gennem de eksisterende ressourcer, 
der er på skoleområdet.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og 
forholder sig til Ungebyrådets forslag.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Drøftet.  Udvalget anmoder administrationen om at nedsætte nogle arbejdsgrupper 
tæt på børnene/de unge, som kan komme med forslag til forskellige typer på 
lektiehjælp. 
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: BUU
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13. Forslag 4 fra Ungebyrådet: Vurdering af folkeskolelærere 

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd med medlemmer fra 
folkeskoler, privatskoler ungdomsuddannelser, foreningslivet og klubområdet i 
Frederikshavn Kommune.
Ungebyrådet har sammen med en politisk arbejdsgruppe sat 8 sager på dagsorden 
til det første møde i Ungebyrådet den 29. april.  Ud af de 8 sager blev der valgt 3 
sager, som blev båret ind i byrådet.
Byrådet besluttede på møde den 29. april, at de 3 sager fra Ungebyrådet sendes til 
behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslag nr. 4: Vurdering af folkeskolelærere
En lærers måde at undervise på spiller en stor rolle for elevernes læring og trivsel. 
For at sikre, at alle lærerne er gode til at motivere og lære fra sig foreslår gruppen, 
at lærerne bliver vurderet. Lærerne skal vurderes på følgende:
 
Undervisningsmetoden, og hvordan de motivere eleverne.
Elevernes karakterer.
 
Hvis læreren bliver vurderet for lavt, skal læreren efteruddannes.
Evalueringen skal dels ske af eleverne og dels ved at undervisningen bliver 
overværet af fx skolelederen.
 
Finansiering
Vurderingen af folkeskolelærere finansieres gennem de eksisterende ressourcer, 
der er på skoleområdet.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og 
forholder sig til Ungebyrådets forslag.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Drøftet. Forvaltningen går i dialog med repræsentanter for Ungebyrådet med 
henblik på et oplæg til mødet i august.
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: BUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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UDVIKLING i 2015 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 
 

Drift  

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

Center for Skole 414.124 415.341 435.011 
 

19.670 

Center for Unge 134.581 135.832 144.361  8.529 

Center for Dag- og Fritidstilbud 201.646 199.998 198.072  -1.926 

Center for Familie 126.930 123.665 124.117  452 

Total  877.281 874.836 901.561 
 

*26.725 

 
 

Bankbøger  0 4.463 
  

-4.463 

Total drift med bankbøger  877.281 879.299 
  

22.262 

 
 
 
 
Anlæg 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

Anlæg 8.942 11.260 8.696 
 

-2.564 

 
 
 
* Ved budget 2015 var det samlede reduktionskrav til Børne- og Ungdomsudvalget på 39,3 mio. kr. Børne- 
og Ungdomsudvalget kom i mål med reduktioner for i alt 20,3 mio. kr. På den baggrund vedtog Budgetfor-
ligsgruppen budgetbemærkningen Bæredygtigt Børneområde, hvori det formuleres at, i det omfang bespa-
relsen ikke kan opnås fuldt ud, vil mankoen skulle dækkes af opsparede anlægsmidler fra Helhedsplanen fra 
Daginstitutionsområdet og Skolerenovering/udvikling, samt BUUs opsparede driftsoverskud på centrale kon-
ti. Det betyder, at det forventede underskud på 26,7 mio. kr. i 2015 på Børne- og Ungdomsudvalgets budget-
ramme er inklusiv mankoen på 19 mio. kr. Hvis de 19 mio. kr. budgetmæssigt tillægges Børne- og Ung-
domsudvalget i 2015 vil budgetopfølgning pr. 30. april 2015 udvise et forventet underskud på 7,7 mio. kr.     
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Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetopfølgning pr. 30.04.2015 

 
 

1. Udvikling i 2015 vist på hovedområder 
2. Indledning 
3. Konklusion på budgetopfølgningen 
4. Sammenfatning for Center for Skole 
5. Sammenfatning for Center for Unge 
6. Sammenfatning for Center for Dag- og Fritidstilbud 
7. Sammenfatning for Center for Familie 
8. Sammenfatning for Anlæg 

 
 
 
2. Indledning 
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning 
pr. 30. april 2015 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre budget-
forudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.  
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets øko-
nomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en sammenfatning, som ikke omfatter en fuldstændig 
beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væ-
sentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi. 
  
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 875,0 mio. kr. og det 
forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 7,7 mio. kr., (eksklusiv mankoen på 19 
mio. kr.) hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,9%.  
 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2015 er på 11,2 mio. kr. og regnskabet forven-
tes i 2015 at udvise et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 22,7%. Ud af det 
forventede regnskabsoverskud på 2,5 mio. kr., er de 2,3 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at 
det forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,2 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetram-
me i 2015.  
 
 
 
3. Konklusion på budgetopfølgningen 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2015 udviser et samlet underskud på 7,7 mio. 
kr. for indeværende regnskabsår (eksklusiv mankoen på 19 mio. kr.). 
 
Det forventede mindreforbrug dækker primært over henholdsvis:  
 

1. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2015 med et underskud på 0,6 mio. kr. Den 
primære årsag er, at vedtagelsen af Bæredygtigt Børneområde indgik en besparelse på husleje og 
flytning af Heldagsskolen, der endnu ikke har vist sig at kunne effektueres.  
 

2. I Center for Unge forventes i 2015 et underskud på 8,5 mio. kr. Merforbruget er lokaliseret omkring 
opholdsbetalinger for unge på familieområdet, øget antal STU-elever samt tiltag på arbejdsmar-
kedsområdet.  

 
3. I Center for Dag- og Fritidstilbud forventes et overskud på 1,9 mio. kr. i 2015. Overskuddet skal pri-

mært findes i færre børn end budgetteret i henholdsvis dagplejen, dagtilbud og §32-tilbud.   
 

4. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2015 med et underskud på 0,5 mio. kr. Under-
skuddet skyldes primært merforbrug inden for anbringelsesområdet modregnet et mindreforbrug i 
Pædagogisk Psykologisk afdeling. 

 
 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen på 4,5 mio. kr. (bankbøgerne) teknisk overført til 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne er optaget på centrale konti, og ind-
går derfor ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme.  
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4. Sammenfatning for Center for Skole 
 (nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget  
2015 

Korrigeret 
budget  
2015 

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2015 

Forventet 
Afvigelse 

 
Center for Skole 

 
480.801 

 
415.341 

 
435.011 

  
19.670 

 
Undervisningsområdets budgetramme i 2015 er på 415,3 mio. kr., og det forventede regnskabsresultatet pr. 
30. april er et underskud på 0,6 mio. kr., eksklusiv mankoen på 19 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvi-
gelse på 0,0015%. 
 
 
Betaling til og fra andre kommuner 
Betaling til og fra andre kommuner er indarbejdet med et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., med be-
slutningen om Bæredygtigt Børneområde og frit skolevalg kan der være en vis usikkerhed. 
 
 
Bæredygtigt Børneområde 
Besparelsen ved ændring til fire skoledistrikter - jf. Y-modellen er indarbejdet i budgetopfølgningen fra 1. 
august 2015. I forbindelse med udmøntningen, bliver der er en merudgift til løn til opsagt personale med ca. 
1.8 mio. kr., udgiften er finansieret indenfor egen ramme på fællekonti.  
Udgiften til feriepenge ved afgang, påhviler skolens driftsbudget. 
 
 
Verdensklasser 
Pr. 1.1.2015 blev rammen udvidet med 3 klasser, idet der i skoleår 2014/2015 var elever til 9 klasser mod 6 
klasser i planlægningsfasen. 
I kommende skoleår er elevtallet pr. 4.3.2015, 105 elever, og det betyder oprettelse af 12 klasser. 
Finansiering af yderligere 3 klasser er indarbejdet på fællekonti for 5 mdr.  
 
 
Digitalisering 
I budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er indarbejdet, at rammen udmøntes med 100 %. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
I budgetopfølgningen er indarbejdet, at den afsatte ramme til  

 videreuddannelse af personale, IT servicering af skoler og leje af haller anvendes 100 % 

 mobil familieklasser udmøntes 100 % 

 lokalløn på 1,4 mio. er indarbejdet i skoleår 2015/2016 

 besparelser er indarbejdet i skoleår 2015/2016  
o mere tid til kerneydelse  
o tosprogede elever og modersmålsundervisning 
o demografi 
 

 
Overenskomst for lærere 2015 
I budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er ikke indarbejdet en underfinansiering af indgået overenskomst for 
lærere og børnehaveklasseledere.  
 
I forlig af 15. februar mellem KL og LC er der aftalt lønforbedringer samt en større omlægning af eksisteren-
de tillæg pr. 1.8.2015. I den forbindelse bortfalder undervisningstillæg for timer under 751 timer, en række 
timebaserede specialundervisningstillæg samt tillægget for udfasning af aldersreduktionen.  
 
Bortfald af specialundervisningstillæg er indarbejdet i forliget som finansiering, men som overgangsordning 
ydes der pr. 1. august 2015 et personligt tillæg til ansatte, der både før og efter 1. august 2015 varetager 
undervisningen, og beløbet beregnes i forhold til udbetalt tillæg i skoleår 2014/2015. Tillægget oppebæres 
så længe vedkommende varetager den pågældende undervisning.  
 
Lønkontoret har lavet en opgørelse over forventede lønudgifter til udbetaling af specialundervisningstillæg for 
skoleår 2014/2015 på 3.168 mio. kr. Bortfald af undervisningstillæg op til 751 timer for lærere erstattes af et 
nyt undervisertillæg på 13.000 kr. 
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SFO 
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er beregnet ud fra nuværende børnetal og forældretakst, på grund af 
stort fald i børnetal forventes der et underskud på 1,2 mio. kr. på dette område. På budgetrammen til øko-
nomisk friplads og søskendetilskud i SFO forventes et overskud på 1,0 mio. kr. i 2015. Betaling til og fra 
andre kommuner forventes at give et overskud på 0,46 mio. kr. 
 
 
Efterskoler og privatskoler 
I budgetforudsætningerne 2015 til betaling til efterskoler var der indarbejdet budget til 245 elever, men det 
reelle tal blev 240 elever, hvorfor området vil udvise et overskud i 2015 på ca. 67.700 kr.  
 
Til privatskoler var budgetteret med 800 elever og 296 børn i SFO, men det reelle tal blev 787 elever og 291 
børn i SFO, hvorfor området vil udvise et overskud i 2015 på ca. 0,3 mio. kr.  
 
0,2 mio. er overført overskud fra bankbøger, dette beløb indgår i finansiering af øvrige områder i Center for 
Skole. 
 
 
Skoler 
Skolerne forventer samlet set at udvise et overskud på 0,803 mio. kr. i 2015. Forventningen er baseret på 
skoleledelsens vurdering af den økonomiske tilstand på den enkelte skole, på grund af den nye struktur er 
der en vis usikkerhed. 
 
 
Skolernes tilbagemelding viser følgende 
 

 at ni skoler forventer at komme ud af 2015 med et overskud heraf er der tre skoler med under 
23.000 kr.  

 

 at syv skoler forventer at komme ud af 2015 med et underskud, heraf er der to skoler med under 
33.000 kr.  
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5. Sammenfatning for Center for Unge 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget  
2015 

Korrigeret 
budget  
 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2015 

Forventet 
Afvigelse 

 
Center for Unge 

 
134.581 

 
135.832 

 
144.361 

  
8.529 

 
Budgetrammen for Center for Unge er på 135,8 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 30. 
april 2015 er et underskud på 8,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 6,3 %. 
 
Center for Unge blev grundlagt i oktober 2013 med det formål at etablere ny praksis og tænke ud af boksen, 
så Frederikshavn Kommunes ungeindsats har den unge i centrum og i mindre grad tidligere styrings- og 
budgetstrukturer. Center for Unge bygger på, at alle unge ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt og 
at finde retning. De unge har forskellige mål og de har forskellige forudsætninger og muligheder for at nå 
målene. Center for Unge udfordrer den enkelte unge til at realisere egne mål og muligheder og sammen 
findes den unges potentiale. 
 
Center for Unge oplever øgede synergieffekter og fleksibilitet ved at have myndighed og udfører tæt samlet i 
det daglige arbejde. Lovgivningen bruges fuldt ud i både teori og praksis til at tænke i helhedsorienterede og 
forebyggende løsninger for de unge.  
 
Ved etableringen af Center for Unge blev det besluttet at evaluere Center for Unge efter henholdsvis et og 
tre års drift. Et års evalueringen er godkendt i Byrådet den 29. april 2015, og der peges i evalueringsgrup-
pens anbefalinger bl.a. på at afdække Center for Unges økonomi, normering og serviceniveau i forhold til 
sagstal og opgaveportefølje. En anbefaling som BDO i deres økonomiske analyse af Ungeenheden i sen-
sommeren 2014 ligeledes pegede på. Der er i efteråret 2014 gennemført en økonomisk analyse på social-
området (18 – 25-årige), hvilket førte til en budgettilførsel til Center for Unge på 5,2 mio. kr. Evaluerings-
gruppen anbefaler, at der ligeledes foretages en analyse på de øvrige budgetområder i centeret.  
 
 
 
Undervisningsområdet 
Budgetområdet omfatter STU, Specialpædagogisk bistand, SSP-konsulenter, UU-vejledning, Tilskud til pro-
duktionsskoler, 10. klassecentret, Ungdomsskolen samt øvrig undervisning. På budgetområdet forventes 
samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr.  
 
På STU-området alene forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget på STU-området 
skal findes i det forholdsvis uændrede elevtal henover de seneste 4 år sammenholdt med de reduktioner 
som budgetområdet i samme periode har undergået.  
 
2012 = 62 elever og et forbrug på 16,8 mio. kr. (budget 19,0 mio. kr.)   
2013 = 61 elever og et forbrug på 15,2 mio. kr. (budget 16,3 mio. kr.) 
2014 = 54 elever og et forbrug på 13,6 mio. kr. (budget 13,5 mio. kr.)  
2015 = forventet 64 elever og et forventet forbrug på 16,0 mio. kr. (budget 13,7 mio. kr.)  
 
Alene i år er der 23 nye STU-forløb, hvoraf 12 kommer fra specialklasserne på de frederikshavnske skoler 
De resterende kommer fra arbejdsmarkedsområdet, hvor der inden STU er undersøgt andre tiltag inden 
opstart af STU. Sammenholdes 2015 niveauet med niveauet for 2012 ses det, at elevtallet er vokset med to, 
mens udgiften er nedbragt med en million. Som et resultat af et øget fokus på at finde billigere tilbud er gen-
nemsnitsprisen således faldet.  
 
 
 
Familieområdet 
Budgetområdet dækker unge mellem 15 og 18 år anbragt i familiepleje, på opholdssteder og institutioner 
samt forebyggende foranstaltninger. På familieområdet er der et budget på 49,5 mio. kr. og der forventes et 
merforbrug på 4,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget skal primært findes i en stigning i antallet af anbringelser 
på 3,5 mio. kr. samt forebyggende foranstaltninger 1,3 mio. kr. Der er i beregningen ikke taget højde for nye 
anbringelser.  
 
Budgetområdet har siden Center for Unges etablering haft en øget tilgang af unge. Pr. april 2015 udviste 
denne tilgang en forskel på 131 unge.  
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Anbringelsesgrundlaget i Center for Unge er sammenligneligt med eksempelvis anbringelsesgrundlaget i 
familieafdelingen og der er således ikke tale om forskelle i serviceniveauet.  
 
På baggrund af en skærpelse i lovgivningen vedrørende efterværn, har der været en tilgang i antallet af ef-
terværn i Center for Unge. Skærpelsen indebærer eksempelvis at alle unge, der har været anbragt indtil 
deres 18. år, har ret til efterværn. Efterværn anvendes i alle sager med progressionsmuligheder i forhold til 
egen bolig, job og uddannelse og som en blødere overgang til voksenlivet, uden at den unge overgår til må-
ske dyrere, mere varige og indgribende foranstaltninger på voksenområdet. Gennemsnitsprisen for efter-
værn er ca. 450.000 kr. årligt og gennemsnitsprisen for et midlertidigt botilbud på voksenområdet er 475.000 
kr.   
 
Resultatet af disse efterværn kan dog først ses efter en årrække, men efterværn er for langt de fleste af dis-
se unge den hurtigste og mest varige vej ud af systemet. 
 
 
 
Socialområdet 
Indenfor budgetområdet forventes et underskud på 0,1 mio. kr. Der er i beregningen ikke taget højde for nye 
botilbud. 
 
Budgetområdet er efter budgetkorrektion tilført 5,2 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 
Det forventede forbrug svarer til regnskabsresultatet for 2014. Forbruget på området i 2015 er således på 
samme niveau.  
 
Center for Unge vil fremover udfordre grundlaget for foranstaltninger på området samt serviceniveauet – 
dette som et resultat af det snævre budget på området. Center for Unge vil i så mange tilfælde det er muligt 
forsøge at skabe interne alternativer til eksterne tilbud. 
 
 
 
Arbejdsmarkedsområdet 
På arbejdsmarkedsområdet forventes der et underskud på 3,3 mio. kr. Underskuddet skyldes et øget forbrug 
af mentorer samt investering i projektet ”Unge i Vækst”.  
 
Mentorer 
På mentorområdet forventes i 2015 et underskud på 2,1 mio. kr. Center for Unge har igennem hele 2014 
arbejdet intensivt med at nedbringe antallet af aktivitetsparate, de svageste unge, og det lykkedes at ned-
bringe antallet med 23 % henover året. Dette arbejde fortsætter ind i 2015, hvor alle nyvisiterede aktivitets-
parate unge fortsat bringes for en taskforce i forhold til at udfordre vurderingen omkring uddannelsespara-
thed. Aktivitetsparate unge ledige har ret til en mentor som aktivitetstilbud, og der er i Center for Unge fortsat 
en del unge, der er aktivitetsparate, hvilket påvirker budget 2015 på mentorområdet negativt. Der arbejdes 
således målrettet med at forberede de unge og konvertere dem fra aktivitetsparathed til uddannelsespara-
thed, så udgiften på mentorområdet kan nedbringes. Dette arbejde sker i samarbejde med Center for Ar-
bejdsmarked, så der er et sammenhængende serviceniveau på området.   
 
Unge i Vækst 
På området forventes i et underskud på 1,2 mio. kr. Projektet ”Unge i Vækst” har tidligere haft gode resulta-
ter med at gøre unge klar til erhvervsfaglig ordinær uddannelse, og derfor har Center for Unge set sig nød-
saget til at investere i programmet i 2015, primært for at finde en hurtigere vej for de unge til en uddannelse. 
Projektet indebærer, at de unge forberedes i 20 uger forinden i ”Step Up” (hurtig individuel handleplan i step 
frem mod uddannelse/arbejdsmarkedet), hvorefter de deltager i ”Unge i Vækst” i 20 uger på EUC Nord med 
henblik på efterfølgende opstart på ordinær uddannelse på EUC. Projektet har eksisteret i 4 år og har haft 
stor succes med at forberede mulighederne for både opstart og fastholdelse af uddannelse markant. Der 
kører i 2015 et forårshold og et efterårshold med 14 deltagere på hvert hold. Visiteringen af unge til forårs-
holdet har ikke været 100 % vellykket og visitationsprocessen forbedres derfor til efterårsoptagelsen. Inve-
steringen har været et sats for at imødekomme de krav i beskæftigelsesreformen frem mod 2016 for at ruste 
de unge til at kunne klare en ordinær uddannelse.  
 
Der arbejdes endvidere med at konvertere dyrere tilbud til aktivitets- og uddannelsesparate unge til billigere 
tilbud (misbrugsprojektet, Step Up, Madhold mv.) i forsøget på at nedbringe udgifterne i 2015. 
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6. Sammenfatning for Center for Dag- og Fritidstilbud 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget  
2015 

Korrigeret 
budget  
2015 

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2015 

Forventet 
Afvigelse 

 
Center for Dag- og Fritidstilbud 

 
201.646 

 
199.998 

 
198.072 

  
-1.926 

 
Budgetrammen for Dagtilbud er på 180,7 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 30. april 
2015 udviser et overskud på 3,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,85%  
 
Det overordnede resultat dækker over et overskud på henholdsvis fælleskontoen, og de enkelte dagtilbuds-
områder, et underskud på fritidscentre og aftenklubber og et overskud på den kommunale dagpleje. 
 
 
Fælleskonto 
På fælleskontoen for center for dagtilbud forventes et overskud på 2,1 mio. kr. Årsagen til det forventede 
mindreforbrug er, at der i budgetteringsforudsætningerne for 2015 er indlagt 2,1 mio. kr. til at kompensere 
dagtilbudsområderne til pasning af eventuelt ekstra børn i 2015. Herudover er der konstateret et fald i antal-
let af visiterede børn til §32-tilbud (specialpladser i dagtilbud).  
 
 
Dagplejen 
Dagplejen forventer et overskud på budgettet i 2015 på 1,9 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at der er 
tilført et budget til hver dagplejer, der indeholder udgifter til gæsteplejevederlag, fratrædelsesgodtgørelse, 
jubilæer, etc.  
 
Årsagen til dagplejens økonomiske overskud er indgået barselsrefusion fra 2014 samt at der er 25 færre 
børn i dagplejen end budgetteret.  
 
 
Dagtilbudsområderne 
Dagtilbudsområderne samt de selvejende daginstitutioner forventes samlet set at udvise et underskud i stør-
relsesordenen 0,7 mio. kr. i 2015. Forventningen er baseret på dagtilbudsledernes vurdering at den økono-
miske tilstand på de enkelte dagtilbudsområder.  
 
I 2015 er der en forventning om, at der er 2 daginstitutioner og 1 dagtilbudsområde som kommer ud af året 
med et underskud og de øvrige dagtilbudsområder kommer ud i balance eller med et overskud. 
 
 
Fritidscentre og Aftenklubber 
Budgetrammen for fritidscentre og aftenklubber er på 19,2 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresulta-
tet pr. 30. april 2015 er et underskud på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 7,3 %. 
 
Fra 2015 er den nye struktur inden for fritidstilbuddene trådt i kraft. I stedet for 6 fritidscentre består området 
nu af 3 centre henholdsvis i Skagen, Frederikshavn og Sæby suppleret med et selvejende fritidstilbud i 
Østervrå. Samtidigt er der godkendt en ny budgettildelingsmodel, som vægter den socioøkonomiske bereg-
ning 60% og befolkningstallet i det pågældende område 40%. 
 
Det faktiske antal indskrevet børn i fritidscentrene er faldet fra 470 børn i januar 2015 måned til 429 i april 
2015. Den gennemsnitlige belægning for 2014 er opgjort til 566. 
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7. Sammenfatning for Center for Familie 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget  
2015 

Korrigeret 
budget  
2015 

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2015 

Forventet 
Afvigelse 

 
Center for familie 

 
126.930 

 
123.665 

 
124.117 

 
 

 
452 

 
Budgetrammen for familieområdet er på 123,7 mio. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 30. april 
2015 er et underskud på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,4 % 
 
 
Familierådgivningen og udførerne: Døgncentret, Familiehuset og Krisecentret 
Samlet set for familierådgivningen forventes der et underskud på 2,2 mio. kr.  
 
Resultatet fremkommer med et merforbrug inden for anbringelsesområdet på 3,1 mio. kr., et mindreforbrug 
på forebyggende foranstaltninger på 0,2 mio. kr., et merforbrug af pladser på døgncentre i andre kommuner 
på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug på Krisecenter Frederikshavn på 0,4 mio. kr. grundet en regulering i statsre-
fusion for 2014 vedr. salg af pladser til kvinder fra egen kommune samt et mindreforbrug til tabt arbejdsfor-
tjeneste og merudgifter på 1,1 mio. kr. 
 
På anbringelsesområdet ligger overskridelsen på familieplejeområdet. I øjeblikket gennemgås eksisterende 
plejekontakter i forhold til at kontrollere, om vederlaget til de enkelte plejefamilier forsat er passende. 
I forhold til antallet af anbringelser har der været et udsving i opadgående retning i årets første måneder, 
med det forventede antal helårspladser er ved udgangen af april næsten på samme antal som januar må-
ned, og der arbejdes intenst på forudsætningen i budget 2015 om nedbringelse af antallet af anbringelser. 
 
Udgifter på familieplejeområdet til vederlag, lommepenge, beklædning, kost og logi er ifølge KL`S takstabel 
for 2015 fremskrevet med en større procentsats end budgetterne. Derved er der fremkommet et merforbrug 
på disse udgifter. 
 
Forklaringen på merudgiften på døgninstitutionsområdet er stigning i antal pladser i anden kommune samt 
en anbringelse ændret til et enkeltmandlignende projekt, som er dyrere ende det tidligere.  
 
Der knytter sig fortsat en usikkerhed til handicapområdet, da dette område har været under omlægning. Der 
er fortsat et antal børn under revurdering, hvilket kan betyde en forskydning i udbetalinger og en ændring i 
niveauet for udbetalinger. 
 
 
PPA 
PPA forventer et overskud på 1,8 mio. kr. 
 
Der har i de første 4 måneder ikke været udgifter til særlig dagtilbud § 32 pladser, og der er ikke aktuelt 
kendskab til kommende udgifter. 
 
Herudover forventes et mindreforbrug til indkøb af materialer, hjælpemidler, testmaterialer m.m. 
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8. Sammenfatning for anlæg 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget  
2015 

Korrigeret 
budget  
2015 

Forventet 
regnskab pr. 

30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 

31/8 2015 

Forventet 
Afvigelse 

 
Børne- og Ungdomsudvalget 

 
8.942 

 
11.260 

 
8.696 

  
-2.564 

 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2015 er på 11,2 mio. kr. og regnskabet forven-
tes i 2015 at udvise et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 22,7%. Ud af det 
forventede regnskabsoverskud på 2,5 mio. kr., er de 2,3 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at 
det forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,2 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetram-
me i 2015.  
  
Det forventede overskud på 2,5 mio. kr. er primært vedrørende digitalisering af skoleområdet og digitalise-
ring og velfærdsteknologi. 
 
 
 



Bilag: 1.2. Fordeling af forventet merforbrug BUU 2015 ud fra budgetrammer
pr. Centerer i 2015

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 04. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 95713/15



 

  

 
Fordeling af forventet merforbrug i 2015 på Børne- og Ungdomsud-
valgets budgetrammer 

 

4. juni 2015 

 

Samlet forventet underskud  7,7 mio. kr. 

 

Heraf i selvejende institutioner 2,5 mio. kr. 

Heraf på kommunale budgetrammer 5,2 mio. kr. 

 

 

De 5,2 mio. kr. skal findes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer ud fra 

følgende fordelingen: 

 

Center for Skole 2,5 mio. kr. 

Center for Unge 0,8 mio. kr. 

Center for Dag- og Fritidstilbud 1,2 mio. kr. 

Center for Familie 0,7 mio. kr.   

 

 

 

Sagsnummer: 14/24271 

Dok. nr.: 95713-15  

 

Emne: 

Initiativer til budgetoverholdelse i 

2015 på Børne- og Ungdomsud-

valgets budgetområde 



Bilag: 1.3. Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - BUU

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 04. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 94270/15



 

  

 
Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 på Børne- og Ungdomsudval-
gets budgetområde 

 

4. juni 2015 

Det forventede regnskabsresultat i Børne- og Ungdomsudvalget i 2015 er et un-

derskud på 26,7 mio. kr. inklusiv mankoen på 19 mio. kr. budgetbemærkningen 

Bæredygtigt Børneområde. Hvis de 19 mio. kr. budgetmæssigt tillægges Børne- og 

Ungdomsudvalget i 2015 vil budgetopfølgning pr. 30. april 2015 udvise et forventet 

underskud på 7,7 mio. kr. 

 

På den baggrund iværksættes følgende ekstraordinære tiltag under Børne-og Ung-

domsudvalgets budgetområde. Tiltag, som er nødvendige at indføre med øjeblikkelig 

effektuering med hensyn til at opnå de tilsigtede økonomiske rationaler.  

 

1. En vakance-periode på 1 måneder har beregningsmæssigt en besparende 

virkning på 1 mio. kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastan-

sættelser samt midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættel-

sesperioden har været af minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræ-

ning, skåne- og flexjobs, sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet 

af vakance-perioden.  

 

2. En vakance-periode på 2 måneder har beregningsmæssigt en besparende 

virkning på 2 mio. kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastan-

sættelser samt midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættel-

sesperioden har været af minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræ-

ning, skåne- og flexjobs, sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet 

af vakance-perioden.  

 

3. Tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser.  

 

4. Tilbageholdenhed på uddannelse, kurser og repræsentation 

 

5. En tilskyndelse til selvejende institutioner om at iværksætte de nødvendige til-

tag, der kan sikre budgetoverholdelse i 2015. I budgetopfølgningen pr. 30. 

april 2015 udviser de selvejende institutioner, set under ét, et forventet un-

derskud på 2,5 mio. kr.  

a. Bødkergården: Forventet underskud på 1.414.243 kr. 

b. Idrætsbørnehaven Bispevang: Forventet overskud på 1.295 kr. 

c. Den Lille Børnehave: Forventet overskud på 451.416 kr. 

d. HotSpot (inklusiv Oasen): Forventet underskud på 1.534.299 kr.     

 

6. Der udarbejdes en særlig økonomisk plan for Center for Unge.  

 

 

 

 

 

Sagsnummer: 14/24271 

Dok. nr.: 94270-15  

 

Emne: 

Initiativer til budgetoverholdelse i 

2015 på Børne- og Ungdomsud-

valgets budgetområde 



Bilag: 2.1. Budgetramme 2016-2019 på BUU

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 04. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 70249/15



BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET - REDUKTIONER 2016 2017 2018 2019

A Digitaliseringspulje 1.077 1.079 1.080 1.080

B 1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel 25 mio. efter Eco nøgletal og demografi 8.408 15.542 23.243 37.303

C Lønpulje på 0,5% (i alt 2,0% i årene 2015, 2016, 2017 og 2018) 3.197 6.394 9.591 0

I alt 12.682 23.015 33.914 38.383

D Demografi (2016) -2.046 0 0 0

I alt -2.046 0 0 0

Dok 70249-15v/2 Sag 14/21293



Bilag: 2.2. Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 04. juni 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 96078/15



Budgetforslag 2016 
 
Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud 
 

Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og 
mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der på mindst et af hvert af de fire nye dagtilbuds- og 

skoledistrikter, skabes mulighed for at tilbyde børn 0.- 3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 

års alderen et dagtilbud 
 - morgen 
- eftermiddag  
- sen eftermiddag efter kl. 16.30. (Minimum til kl. 17.00)  
Der udarbejdes forslag inkl. økonomiske konsekvenser. 
 
Der er behov for at at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i 
vores dag, fritids- og klubtilbud. Det skal bl.a realiseres ved at 
sammentænke de forskellige tilbud vi har. 
 
Udvalget ønsker, at der i henhold til ovenstående udarbejdes et forslag til alternative tilbud med 

udgangspunkt i følgende: 
  
- at der fortsat vil være fritidstilbud (center) i de tre byer - Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
- at der i oplandsbyerne tænkes alternative fritidstilbud   
- at vi ønsker at tænke mere idræt, motion og bevægelse ind i dag, fritids- og klubtilbud. 
- at der fortsat skal være fokus på den social pædagogiske indsats, herunder særligt på de 

sårbare børn og unge. 
 
I arbejdet indgår dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, ungdomsskolen og der bør 

samtidig indtænkes et meget tæt samarbejde med kultur og fritidsområdet.  
 
Der bør fokuseres på både indhold, geografi samt fysik. 
 
Forud for processen ønskes en undersøgelse af begrebet "hvad er god kvalitet i pasnings- & 

fritidstilbud" med deltagelse af såvel forældrene, børnene, medarbejderne samt politikere. 
 
Budget 2016: 
 
tkr. 4.000 – Sammentænkning af - Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud 

tkr.    250 - BUU 02/2016 - Rammebesparelse søskende tilbud på SFO 
tkr.    500 - BUU 03/2016 - Rammebesparelse efterskoler/privatskoler 



tkr.    200 - BUU 12/2016 - Indtægt ved afholdelse af Barndommens gade 

tkr.      60 - BUU 14/2016 - Ud af lejemål (flytte obs gruppe og familiestue) 

tkr.    600 - BUU 15/2016 - Specialbørnehaver samles i eet tilbud 

tkr.    200 - BUU 16/2016 - Max 1uges ferielukning i dagtilbud - dog min. 1 tilbud åbent i hvert distr. 

tkr.    600 - BUU 21/2016 - §32 Særlig dagtilbud PPA - rammebesparelse 
tkr.    700 - BUU 31/2016 - Rammebesparelse ungeenheden 
 
tkr. 2.000 - Stillingsvurdering/vakancer 
 
 
 
Optimering af indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borger/familie: 
 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der hen imod budget 2017 arbejdes med en 

helhedsorienteret indsats i forhold til børn, unge og deres familier (samt måske andre grupper), 

således at arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i barnet/unge/familien på tværs af forskellige 
fagudvalg. 
 
Tilrettelæggelse skal ske som et projektforløb, hvor der indhentes erfaring til efterfølgende 
projekter. 
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Bilag: Oversigt over scenarier og økonomi. 

 

Scenarie 1. 
Vilkår for regodkendelse fra Social Tilsyn Nord efterleves ved udbygning af bad og toiletforhold. Der 
foretages ikke yderligere bygningsmæssige ændringer. 

 Ejendomscentrets vurdering er: 
Det vurderes at den mest hensigtsmæssige løsning på de sanitære udfordringer vil være at opdele det 
eksisterende badeværelse i 2 separate badeværelser, så der skabes plads til flere brugere af disse 
faciliteter, dette vil kræve en del konstruktive indgreb, der vil gøre at der ikke er mulighed for at benytte 
badeværelset i den periode at ombygningen står på, derfor vil det være hensigtsmæssigt at opstille en 
toiletvogn med bad for at afhjælpe presset.  

Det vurderes at denne om forandring vil strække sig over ca. 5 uger da der skal tages højde for tørretider 
kan denne tidsramme varierer lidt, prismæssigt ligger overslaget på omkring 200.000,- deri er der indeholdt 
rådgiverudgifter samt uforudsete. Derudover kommer der en leje og etableringsudgift til toiletvogn/bad 2 
rums på ca.14.000,- under forudsætning af at den kan opstilles i nærhed af afløbsforhold.  

Det vil være nødvendigt enten at genhuse kvinderne mens arbejdet står på, eller ændre midlertidigt på 
husets struktur og eventuelt flytte administrative funktioner til andet sted, for at sikre den nødvendige ro 
omkring kvinderne under renoveringen. Dette indebærer at det under renoveringsperioden kan være 
nødvendigt at operere med et reduceret pladsantal. 

Økonomi. 
Krisecentret har samlet overførsel til bankbog på kr. 245.213 hvoraf alene de 100.000 kan  overføres  til 
drifts budgettet 2015. Udgift ved scenarie 1. vil således indebære et finansierings underskud på omkring 
100.000.  

  

Scenarie 2. 
Eksisterende badeværelse opdeles som i scenarie 1, samtidigt udbygges Krisecentret til at kunne modtage 
op til 6 kvinder med medfølgende børn samt en akut modtagelse. 

Ejendomscentrets vurdering er: 
Tilbygning og ombygning af krisecenteret. Tilbygningen skal indeholde, to nye værelser på 15m2 pr. stk. 1, 
et akutværelse på 15m2, depotrum på 15m2, to mindre baderum i tilknytning til værelserne på hver 10m2, 
samt opholds og aktivitetsrum på 30m2 – 60 m2.  

I alt en tilbygning på 140m2. Der må forventes en m2 pris på 12.000,- – 15.000,-.  

Prismæssigt ligger overslaget på 1.840.000,- 2.300.000,- deri er der indeholdt rådgiverudgifter samt 
uforudsete udgifter. Hertil kommer udgift til opdeling af nuværende baderum ca. 200.000 



Det vurderes at processen med udarbejdelse af tegnings- og udbudsmateriale samt den efterfølgende 
byggeperiode vil kunne gennemføres på ca. 8 måneder.  

Der er ikke indregnet en evt. genhusning i byggeperioden. 

Der bør ikke planmæssigt være noget til hinder for at udbygge krisecenteret. Krisecenteret ligger i et 
område der er udlagt til offentligt formål. Lokalplanen angiver bebyggelsesprocenten til 40 % for bygninger 
til offentlige formål.  Krisecenterets nuværende bebyggelsesprocent er 26 %. 

Der er i forhold til genhusning og forhold på Krisecentret samme bemærkning som under scenarie 1. 

Økonomi. 
Afledte udgifter af udbygning: 
Drift ejendom ifølge nøgletal fra Ejendomscentret vil være ca. 200 kr./m2 til energi og vand, samt 
ejendomsskatter og renovation. I alt ca. 28.000. 

Yderligere personalebehov kan imødekommes ved at etablere en ”husmor” funktion 30 tm. ugentligt. 
Udgift kr. 238.000 årligt. 

Materiale og aktivitetsudgifter estimeret til kr. 80.000 

Omkostningsøgning i alt brutto 346.000 hvoraf der modtages statsrefusion på 50% af driftsudgift efter 
indtægt ved salg af pladser til andre kommuner.  Således maksimum 173.000 i omkostningsøgning. 

Udbygningen vil påvirke takstberegningen således at sum for takstberegning opskrives med de 346.000 
årligt, men udgiften fordeles på 6 pladser således at taksten falder fra de nuværende 2.506/døgn til 
1880/døgn. ( med det forbehold at tidligere års underskud/overskud påvirker neutralt). 

Som det fremgår af tabellen ovenfor er tallet for afviste kvinder relativt højt, og det må forventes at dette 
tal ved en pladsmæssig udvidelse vil falde. Krisecentret modtager endvidere et stigende antal henvendelser 
fra andre kommuner og andre krisecentre, om ophold til kvinder der har brug for at komme langt væk fra 
en voldelig partner i nærområdet. På denne baggrund er skønnet at udvidelsen vil kunne give en indtægt 
ved salg af pladser til andre kommuner på 250.000 årligt. 
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REVIDERET NOTAT 
 
 
 
Ref. Nr.:  
 
 
Projekt:  
 
 
Bygherre: Frederikshavn kommune 
 Rådhus Allé 100 
 9900 Frederikshavn 
 
 
Dato: Nov. 2014 
 
 
 
 
 
Indhold:  Revideret notat om bygningsrelaterede konsekvenser ved forslag til udmøntning af 

Bæredygtigt Børneområde, behandlet på BUU udvalgsmøde den 14. maj 2014 
 
 
Baggrund for dette notat er at skabe et overblik over de bygningsrelaterede konsekvenser, som forslag til 
udmøntning for bæredygtigt børneområde medfører, både anlægs- og driftsrelateret. 
 
I forhold til notatet, er der en række forudsætninger, som ligger til grund for beregningerne, både overordnet, 
samt specifikt for hvert område. 
 
Generelle forudsætninger (drøftet 4. sep. 2014) 
 
Der tages udgangspunkt i følgende: 
 
Bilag fra BUU udvalgsmøde den 14. maj 2014, 01.04 bilag, udmøntning af Bæredygtigt Børneområde, dog 
med ændring, at Ørnevejens Skole ikke anvendes som kommende institution 
 
Ved etablering af 0 – 6 års aldersintegreret institution etableres der produktionskøkken, så der kan leveres 
mad til institutionen. Køkken er af en størrelse, så der kan produceres mad til både vuggestue afsnit samt 
børnehave, hvor den kommunale forpligtelse er at levere mad til 0- 2 års området. 
 
Nøgletal som anvendes til dimensionering er: 10 m2 bygning/institutionsbarn, 50 m2 
udeareal/institutionsbarn. Dette er vejledende og opfyldes ikke i alle tilfælde 
 
Der etableres Automatisk Brand Alarmeringsanlæg i alle institutioner, hvilket vil være lovkrav ved ændret 
anvendelse 
 
Overdækkede arealer for barnevogne opføres som uopvarmede arealer 
 
Hvor der etableres 0-6 års institution i eksisterende skolebygning, er der indregnet en øget bygnings- og 
energidrift, ud fra en øget driftstid på 800 timer/år som normtal. 
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Øgede driftsomkostninger til legeplads er ikke indeholdt i beregninger, da Ejendomscenteret ikke afholder 
denne omkostning. 
 
Beregning for øget drift pga. flytning af elever, beregnes som øget drift på det enkelte brugssted hvor 
eleverne forventes flyttet til. Gennemsnitligt nøgletal herfor er 80 kWh/elev år, samt 1,5 m3 vand/elev. Er 
dette ikke gjort, er dette noteret under bemærkninger. 
 
Prissætning af anlægsforslag er baseret på V&S prisbog. Det er opdelt efter følgende struktur 2) 
produktionskøkken 3) Omforandring af bygning 4) udearealer og legeplads 
 
Alle priser er ex moms og indeholder midler til uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggesagsgebyrer 
o.lign.. Er der afsat midler til inventar og udsmykning eller andre forhold, vil dette være beskrevet under det 
enkelte forhold. 
 
Flytte- og reetableringsomkostninger på arealer som fraflyttes, ex lejemål, er ikke indeholdt i 
anlægsøkonomi. 
 
Anlægsudgifter som følge af nye skoleveje og ændrede trafikmønstre ved skolerne er ikke indeholdt i 
anlægsøkonomien.  
 
Fravælges forudsætninger vil dette betyde, at beregninger for både anlægs – samt driftsøkonomi må 
forventes at blive påvirket, og derfor skal tilpasses ud fra nye forudsætninger. 
 
Energiomkostninger er variable samt faste omkostninger i alt, prissat ud fra 2014 priser 
 
Der er ikke indregnet salgsindtægter for de ejendomme som vil blive tomme, som følge af evt. flytninger. 
 
Der er ikke medregnet evt. finansieringsomkostninger til anlægsinvesteringer. 
 
Opmærksomhedspunkter 
 
I forbindelse med budget 2015 – 2018 er energipuljen under Økonomiudvalget pålagt et økonomisk 
rationale, hvor bemærkning herfor er ” at rationale forventes indhentet gennem strukturændringer”, og derfor 
vil evt. rationaler på udmøntning af bæredygtig børneområde på energiområdet, skulle afdække dette 
rationale. Det samme gælder for forsikringer. 
 
I forbindelse med reduktion af m

2
, hovedsagelig på institutionsområdet, vil ved fastholdelse af samme 

vedligeholdsstand af økonomiudvalgets pulje, være et økonomisk rationale. Dette rationale vil være på 20 
kr./m

2
, hvilket i den sammenhæng vil være ubetydelig, og vil gøre større gavn ved at forblive uændret i 

puljen, da der pt. sker en nedslidning af de kommunale ejendomme, da vedligeholdsmidlerne ikke afspejler 
det nødvendige behov. På skoleområdet er problemstilling den samme, hvor økonomi til vedligehold af 
skoler er på et niveau svarende til ca. 50 kr./m

2
, hvilket heller ikke afspejler det nødvendige niveau. 

 
Forslag til ændring af forudsætninger (senest rettet nov. 2014) 
 
Med udgangspunkt i den anlægsramme, der er til rådighed for anlægsprogrammet ud for 2015 – 18 på 
Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder behovet for at få vurderet, hvorvidt forskellige 
anlægsprojekter økonomisk og teknisk skæres til, har administrationen udarbejdet forslag til ændringer i 
forhold til tidligere forslag. 
 

 Små 0-6 års institutioner laves som udgangspunkt uden produktionskøkken 

 Store  0-6 års institutioner laves som udgangspunkt med produktionskøkken 
 Der undersøges, om institution i Jerup bør forblive placeret ved nuværende placering, fremfor at 

flytte institution til SFO bygning 

 Der vurderes en alternativ placering af institution på Stensnæsskolen, hvor denne indarbejdes som 
et alternativt oplæg. 



 
Opgaver der forventes udført i 2015 er: 
 
 

- Jerup Skole lukkes, udføres til skolestart, aug. 2015 
- Etablering af 0-6 års institution i Jerup, udføres ultimo 2015 
- Elling Skole lukkes, udføres til skolestart, aug. 2015 
- Børnehus i Elling etableres, udføres ultimo 2015, med indflytning primo 2016 
- Strandby Skole, der klargøres til nye elever, udføres til skolestart, aug. 2015 
- Strandby Børnehave og Børnehaven Havblik overdrages til Ejendomscenteret efter lukning 
- Gærum Skole, 7-9 årgang flyttes, udføres til skolestart, aug. 2015 
- Etablering af 0-6 års institution i Gærum, udføres ultimo 2015 
- Nørrelund overdrages til Ejendomscenteret efter lukning 
- Klargøring og tilpasning af Sæby Skole og Sæbygårdskolen, udføres til skolestart, aug. 2015 
- Stensnæsskolen, 7-9 årgang flyttes, udføres til skolestart 2015 
- Etablering af 0-6 års institution på Stensnæsskolen, udføres ultimo 2015 
- Proces omkring etablering af ny institution i Sæby igangsættes, således at anlægsprojekt kan 

igangsættes 2016 
- Indgåelse af ny kortvarig lejeaftale vedr. Ålbæk Børnehave i nuværende placering 

 
I forudsætninger for oprindelig notat var der beskrevet, at der ikke var indregnet omkostninger for flytning 
samt reetablering. Da der på nuværende tidspunkt ikke er et overblik over omfang af flytteopgave på 
ovennævnte plan, samt behov for reetablering o.lign. på det som fraflyttes, er økonomi herfor et groft 
overslag. Der anbefales, at der afsættes 1,5 mio. kr. til håndtering af denne opgave på ovennævnte. 
 
Vigtige forudsætninger for 2015 
 
Da gennemførelse af ovennævnte tiltag vil ske i to etaper, hvor etape 1 kan forventes at være gennemført 
pr. 1. aug. 2015, og resten ultimo 2015, vil et evt. rationale på bygningsdrift og energi først kunne udmønte 
helårsvirkning i 2016. Samtidig skal det bemærkes, at energiområdet er pålagt et rationale i 2015 på ca. 2,2 
mio. kr., hvor ovennævnte bygninger kun vil bidrage med ca. 530.000 kr. i helårsvirkning. 
 
 
Skematisk opstilling af finansiering over tid 
 
Ved finansiering af ovennævnte med baggrund i anlægspuljerne planlagt vedligehold skoler, samt 
helhedsplanen, vil finansieringen se således ud. Der er i disse forudsætninger afsat 2 mio. kr. til vedligehold 
skoler – stigende til 3,5 mio.kr. Disse midler vil være prioriteret til akut vedligeholdsopgaver, så som AT 
påbud, og ikke planlagte opgaver, som der vil blive væsentlig flere af, som følge af at planlagt vedligehold 
ikke prioriteres. Der skal ligeledes påpeges, at ved at prioritere planlagte vedligeholdsmidler for 
skoleområdet til anlæg, så vil vedligeholdsefterslæbet blive større, hvilket vil betyde, at enten stiger 
efterslæbet betydeligt, med følgende skader heraf, eller så skal der senere hen afsættes en større 
vedligeholdssum i en årrække, til at løfte det opbyggede efterslæb. 
  



i mio. kr.   2015 2016 2017 2018 

  
 

  
 

    

Mulige anlægsbevillinger   
 

    

  Helhedsplan           14,5            14,5            14,5            14,5  

  Kvalitetsfond             0,4              0,4              0,4              0,4  

  Vedligeholdelse skoler             8,7              8,7              8,7              8,7  

  Energirenoveringer               2,0    21,5 

  overført fra tidl. år.               0,0             -0,0  0,0  

  
 

  
 

    

Akut vedligeholdelse skoler            -2,0             -2,5             -3,0             -3,5  

  
 

  
 

    

Sæby skolerne            -2,0  
 

    

Jerup børnehave            -0,8  
 

    

Elling børnehave            -6,9  
 

    

Strandby skole            -2,0  
 

    

Gærum børnehave            -1,7  
 

    

Voerså børnehave            -1,7  
 

    

Dybvad Børnehave*    -2,7 

Ålbæk Børnehave   -6,3  

Børnehuset Troldehøj    -0,9 

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej   -8,8 -34,2 

Flytteomkostninger            -1,5  
 

    

  
 

  
 

    

Sikring af skoleveje            -3,1  
 

    

Mindre låneadgang            -1,4  
 

    

  
 

  
 

    

Sættravej**            -0,5          -23,2             -6,7    

  
 

  
 

    

Rest anlægsbevilling             0,0             -0,0  0,0  3,8  

 
 

     *Dybvad Børnehave bør analyseres inden igangsættelse, men vurderes at kunne laves 
billigere end budgetteret beløb 
** Sættravej opføres som 2020 byggeri, hermed kan 2,0 mio. kr. finansieres som  
energitiltag 
 



Aalbæk skole – Aalbæk Børnehave ændres til 0-6 års institution 
(rettet/produktionskøkken slettet) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres 0-6 års institution, som placeres i Aalbæk Skoles bygninger 
Der inddrages ca. 500 m2 af skolens arealer til institution,. 
Biblioteks og IT undervisningsareal omforandres til klasselokaler/naturteknik lokale 
Eksisterende gymnastiksals område ændres til bibliotek/mediateksområde, hvorefter at al idrætsaktiviteter 
afholdes i Aalbæk Idrætscenter 
Der er afsat et mindre beløb til løst inventar og udsmykning 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
20 % af eleverne flytter fra Jerup/Elling Skoler til Aalbæk Skole 
Øget driftsomkostninger til leje af hal indgår ikke i forudsætning, da denne omkostning vil skulle afholdes af 
Aalbæk Skole 
Parkeringsareal udvides ikke 
 
Anlægsinvestering:  
Omforandring af bygning: 5.836.226 kr. 
Udearealer og legepladser: 426.024 kr. 
 I alt  6.262.250 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Aalbæk Skole: 
Bygningsdrift i alt  1.864.000 kr. 
Energi i alt  516.151 kr. 
 
Aalbæk Børnehave: 
Bygningsdrift i alt (inkl. husleje) 468.518 kr. 
Energi i alt  26.880 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer 
Bygningsdrift:  107.800 kr. 
Energi:  46.564 kr. 
 
Øget drift, udearealer 0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift: (1.864.000 + 468.518) – (1864.000 +107.800) 360.718 kr. 
Energi: (516.151 + 26.880) – (516.151 + 46.564) -19.684 kr. 
 
 
Bemærkninger: 
 
Man kunne overveje, om det ville give synergieffekt ved at flytte Aalbæk Bibliotek sammen med 
skolebiblioteket, ved en evt. flytning af skole biblioteket. Dette vil gøre, at Aalbæk Bibliotek ville kunne 
afvikles, hvor denne bygning har en relativ kort brugstid, og ville evt. kunne indbringe en salgsindtægt, samt 
en driftsbesparelse.  Tomgangsomkostninger ved denne bygning vurderes at ville være ca. 20.000 kr./år 



Jerup skole – Børnehaven Mariehønen ændres til 0-6 års institution 
(Rettet/produktionskøkken fjernet, ændret økonomi udearealer) 
 
Forudsætninger: 
Mariehønen etableres som 0-6 års institution, som placeres enten i Jerup SFO-bygning i forbindelse med 
hallen, eller fastholdes placeret ved nuværende placering, men med en inddragelse af mindre areal fra 
indskolingsafsnit. 
Rest areal overgår til tomgang, dvs. Jerup Skole, evt. Mariehønen eller Jerup SFO samt Jeruphallen 
Udearealer tilpasses, så de har område for 0-2 års område. 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
Budget til grå og hvide udearealer fastholdes, pga SFO-bygnings placering 
 
Anlægsinvestering: 
Omforandring af bygning: 500.000 kr. 
Udearealer og legepladser: 250.000 kr. 
 I alt  750.000 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Jerup Skole inkl. Mariehønen: 
Bygningsdrift i alt  1.481.320 kr. 
Energi i alt  579.968 kr. 
 
 
Øget drift, bygningsforandringer 
Bygningsdrift:  268.190 kr. 
Energi:  71.100 kr. 
 
Drift, udearealer  67.000 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift: 1.481.320 – (268.190 + 67.000) 1.146.130kr. 
Energi: 579.968 – 71.100 508.868 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ved gennemførelse af ovenstående, vil Jerup Skole, idrætshal samt Mariehønen/Jerup SFOs nuværende 
bygning komme til at stå tomme. Der vurderes, at tomgangsomkostninger indtil salg for disse bygninger vil 
være ca. 200.000 kr./år. Da bygningerne er opvarmet med naturgas er de faste forsyningsafgifter på 
bygningen relativ lave, ca. 10.000 kr. /år. 
 
 
 



Nyt 0-6 års børnehus i Elling – placeres på Elling Skole (rettet, produktionskøkken 
fjernet) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres 0-6 års institution, som placeres i Elling Skoles bygninger. Hele skolens bygnings- samt 
udeareal allokeres til institution. 
Der er afsat et mindre beløb til løst inventar og udsmykning 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning). 
 
Anlægsinvestering: 
Produktionskøkken:  1.512.269 kr.  
Omforandring af bygning: 4.737.746 kr. 
Udearealer og legepladser: 673.632 kr. 
 I alt  6.923.647 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Elling Skole (inkl. Andedammen): 
Bygningsdrift i alt  990.808 kr. 
Energi i alt  276.321 kr. 
 
Strandby Børnehave: 
Bygningsdrift i alt  173.870 kr. 
Energi i alt  44.732 kr. 
 
Børnehaven Havblik: 
Bygningsdrift i alt  105.330 kr. 
Energi i alt  70.898 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, produktionskøkken 
Bygningsdrift:  20.240 kr. 
Energi:  44.420 kr. 
 
Øget drift, bygningsforandringer (Elling Skole + Andedammen) 
Bygningsdrift:  200.036 kr. 
Energi:  72.202 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift: (990.808 + 173.870 + 105.330) – (990.808 +20.240 + 200.036) 58.924 kr. 
Energi: (276.321 + 44.732 +70.898) – (276.321 +44.420 + 72.202) -812 kr. 
 
Bemærkninger: 
 
Ved gennemførelse af ovenstående, vil Børnehaven Havblik samt Strandby Børnehave komme til at stå 
tomme. Børnehaven Havblik er opbygget som pavillonbyggeri, og vurderes at kunne fjernes til en billigere 
pris, end ved andre nedrivningsopgaver. Faste forsyningsomkostninger ved Havblik er relativ lave, da 
bygningen opvarmes med oliefyr, hvor Strandby Børnehave i modsætning opvarmes med fjernvarme. 
 
Tomgangsomkostninger ved institutionerne vurderes at være ca. 20.000 kr./sted.



Strandby Skole (ikke rettet) 
 
Forudsætninger: 
Der overflyttes 149 elever fra Jerup og Elling Skole til Strandby Skole 
Der vurderes, at skulle etableres 2 stk. nye ventilationsanlæg, for komfortventilering af skole.  
Der tages udgangspunkt i, at fløj F´s klasselokaler sammenlægges, så 3 klasselokaler bliver til 2 lokaler. På 
denne måde vil lokalestørrelse øges til ca. 60 – 65 m2/klasselokale. 
Der er anslået en øget drift på toiletpapir og rengøringsartikler o.lign på 15.000 kr./år 
At eksisterende parkeringsfaciliteter er tilstrækkelige, til dækning af myndighedskrav, i forhold til antal 
medarbejdere  
 
Anlægsinvestering: 
Omforandring af bygning: 2.000.000 kr. 
Udearealer og legepladser: 0 kr. 
 I alt  2.000.000 kr. 
 
Drift: 
 
   
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, energi og vand forbrug til elever samt ventilation 
Bygningsdrift  30.000 kr.  
Energi:  61.927 kr. 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
 
Bemærkninger 
Ingen 
 
 
 
 
 



Nyt 0-6 års børnehus og ændringer i special- og skole afsnit på Frydenstrandskolen, 
afd. Abildvej, Frederikshavn (ikke rettet) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres 0-6 års institution for 300 børn, som placeres i område omkring gul og grøn klynge 
Der etableres et produktionskøkken, som kan håndtere både skole samt institution.  
Under nuværende driftsomkostninger på bygningsdrift indgår 50 % af Frydenstrandskolens budget for 
afdeling Buhlsvej og Abildvej, da disse driftes som én enhed, inkl. Abildgård Børnehave. 
Abildgård Børnehave indgår i energibudget for afd. Abildvej 
Der etableres nye faglokale faciliteter til undervisning i 0-3 klasse, hvor der foretages lokalemæssige 
justeringer 
4 klasser flyttes til afdeling Buhlsvej 
Skolebiblioteksfunktion flyttes fra Afd. Abildvej, og areal anvendes til andet formål 
Forslag som er indgået i energiscreening, udført af Schneider Electric, er indarbejdet i projekt, og vil derfor 
kunne lånefinansieres iht. bekendtgørelse for energibesparelser. Der anslås, at op til 45 - 50 % kan henvises 
som energibesparende foranstaltninger, hvor dette skal vurderes nærmere ved detail projektering. Dog vil 
det ikke være muligt at udføre solcelleanlæg som beskrevet i energiscreening, ud fra lov om undtagelse for 
selskabsdannelse for kommuner.  
Der etableres særskilte parkeringsfaciliteter for institution, med sammenfletning til nuværende udkørsel fra 
skole. 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
Anlægsinvestering: 
Produktionskøkken:  1.903.116 kr. 
Omforandring af bygningsafsnit til institution: 15.417.726 kr. 
Omforandringer i afd. Abildvej for specialafsnit 10.964.234 kr. 
Omforandringer i afd. Abildvej for skoleafsnit 0. – 4. klasse 12.963.745 kr.  
Udearealer og legepladser: 1.721.424 kr. 
 I alt  42.970.245 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Frydenstrandskolen afd. Abildvej 
Bygningsdrift i alt  2.499.690 kr. 
Energi i alt  1.306.730 kr. 
 
Børnehuset Spiren 
Bygningsdrift i alt  230.235 kr. 
Energi i alt  146.193 kr. 
 
Børnehaven Spilloppen 
Bygningsdrift i alt  103.648 kr. 
Energi i alt  48.572 kr. 
 
Børnehaven Tangloppen   
Bygningsdrift i alt (inkl. husleje) 382.117 kr.  
Energi i alt (varme betales via husleje) 41.525 kr. 
 
Børnehaven Stjernen    
Bygningsdrift i alt  128.801 kr. 
Energi i alt  105.470 kr. 
 
Den lille børnehave 
Bygningsdrift i alt ( rengøring, husleje samt vedligehold) 439.047 kr.  
Energi i alt (varme betales som del af husleje) 19.543 kr.  
 
Børnehaven Humlebien   



Bygningsdrift i alt (rengøring, husleje samt vedligehold) 274.169 kr.  
Energi i alt (varme betales som del af husleje) 14.928 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, produktionskøkken  
Bygningsdrift:  24.350 kr. 
Energi:  69.930 kr. 
 
Øget drift, bygningsforandringer for institution 
Bygningsdrift:  461.701 kr. 
Energi:  76.902 kr. 
 
Øget drift, resterende bygningsforandringer på afd. Abildvej 
Bygningsdrift: (ABA er indregnet under institution) 30.000 kr. 
Energi: (Estimeret ud fra Schneider Electric energiscreening) -300.000 kr. 
 
Øget drift, udearealer  50.000 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift: (2.499.690 + 230.235 +103.648 +382.117+ 128.801 + 274.169 + 439.047) – (2.499.690 + 24.350+ 461.701 +30.000 + 50.000) 

  991.966 kr. 
Energi: (1.306.730 +146.193 + 48.572 + 41.525 +105.470 + 14.928 + 19.543) – (1.306.730 + 69.930 + 76.902 – 300.000) 529.399 kr. 
 
 

 
Bemærkninger 
Ved gennemførelse af ovenstående, vil Børnehuset Spiren, Børnehaven Tangloppen, Børnehaven 
Spilloppen samt Børnehaven Stjernen komme til at stå tomme. Børnehaven Tangloppen er placeret i et 
lejemål, og kan derfor opsiges iht. betingelser i lejekontrakt.  
Frelsens Hærs Børnehave samt Den Lille Børnehave, er to selvejende institutioner, som pt. er i lejemål.  
De resterende bygninger er kommunal ejendom, og vil derfor medføre en tomgangsudgift indtil de evt. er 
afviklet.  
Tomgangsomkostningerne ved Børnehuset Spiren vurderes at ville være ca. 50.000 kr./år, Børnehaven 
Spilloppen ca. 15.000 kr./år, og Børnehaven Stjernen ca. 25.000 kr/år. Alle bygninger er forsynet med 
fjernvarme, og har derfor relativ høje faste forsyningsomkostninger, hvilket ikke er tilfældet ved ex. olie, el 
eller naturgas. 
 
Der vil være dele af anlægsinvesteringerne som vil kunne undlades for at reducere anlægsinvesteringen, 
men dette vil påvirke den andel som vil kunne lånefinansieres iht. bekendtgørelse for energibesparelser. 
 
Evt. reetableringsomkostninger ved endt lejeaftale af ejendomme, er ikke indeholdt i beregninger, som 
nævnt under generelle bemærkninger.



Kernehuset på Gærum Skole ændres til 0-6 års institution (rettet/produktionskøkken 
fjernet/omkostninger vurderet lidt lavere, bla. pga. fjernet køkken) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres 0-6 års institution, som placeres i Kernehusets arealer, samt en mindre udvidelse, som 
inddrager halvdelen af skolekøkken, samt faglokale 
Der etableres produktionskøkken, som kan producere til institution samt skole 
Der forudsættes, at Vildfred samt Nørrelund lukkes, og aktiviteter flyttes på skolen 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
Rationale for bygningsdrift er beregnet ud fra reduktion af arealer 
Anlægsinvestering:  
Omforandring af bygning: 1.276.620 kr. 
Udearealer og legepladser: 417.600 kr. 
 I alt  1.694.220 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Gærum Skole (inkl Kernehuset, Nørrelund og Vildfred, bygningsdrift) 
Bygningsdrift i alt  1.496.450 kr. 
Energi i alt  621.313 kr. 
 
Vildfred: 
Bygningsdrift i alt (Indeholdt i Gærum Skole) 
Energi i alt  12.274 kr. 
 
Nørrelund: 
Bygningsdrift i alt (Indeholdt i Gærum Skole)   
Energi i alt  32.269 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer  
Bygningsdrift:  31.879 kr. 
Energi:  2.679 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift: 1.496.450 *(228m2/3.768m2) – 31.879 58.670 kr. 
Energi: (621.313 + 12.274 + 32.269) – (621.313 + 2.679) 41.864 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ved gennemførelse af ovenstående, vil Nørrelund samt vildfred komme til at stå tomme. Begge ejendomme 
er kommunale, og der vil derfor være en tomgangsudgift indtil de evt. vil være afviklet. Da bygninger er 
naturgas og el opvarmet er de faste forbrugsomkostninger relative lave. 
Tomgangsomkostninger ved Nørrelund vurderes at være ca. 10.000 kr./år, og ved Vildfred ca. 5.000 kr./år 



Børnehuset Troldehøj, Ravnshøj ændres til 0-6 års institution 
(rettet/produktionskøkken fjernet) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres produktionskøkken, som kan producere til institution 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
Anlægsinvestering:   
Omforandring af bygning: 701.576 kr. 
Udearealer og legepladser: 150.000 kr. 
 I alt  851.576 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Bygningsdrift i alt  247.374 kr. 
Energi i alt  101.085 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
 
Øget drift, bygningsforandringer  
Bygningsdrift:  27.500 kr. 
Energi:  0 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet merudgifter: 
 
Bygningsdrift: 247.374 – (247.374 + 27.500) -27.500 kr. 
Energi: 101.085 – (101.085 + 0) 0 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ingen 
 



Hørby Børnehus ændres til 0-6 års institution (rettet/produktionskøkken fjernet) 
 
Forudsætninger: 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
 
Anlægsinvestering:  
Omforandring af bygning: 300.000 kr. 
Udearealer og legepladser: 0 kr. 
 I alt  300.000 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Bygningsdrift i alt  198.300 kr. 
Energi i alt  81.639 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer  
Bygningsdrift:  20.000 kr. 
Energi:  0 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet merudgifter: 
 
Bygningsdrift 198.300 – (198.300 + 20.000) -20.000 kr. 
Energi: 81.639 – (81.639 + 0) 0 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Der er ikke analyseret på, om det vil være muligt, at flytte institution ind på skolen, hvilket ville give en 
mulighed for at reducere kommunens bygningsareal, såfremt der kan skabes plads for dette.  
 



Dybvad Børnehave ændres til 0-6 års institution (rettet, produktionskøkken slettet, 
skal analyseres ift. omforandring) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres produktionskøkken, som kan producere til institution, men ikke til Dybvad Skole 
Der etableres en lille tilbygning, for at få lokaleindretning og produktionskøkken til at hænge sammen 
logistisk 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
Der er afsat et mindre beløb til legepladsindretning 
Anlægsinvestering:  
Omforandring af bygning: 1.884.989 kr. 
Udearealer og legepladser: 175.000 kr. 
 I alt  2.695.504 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Bygningsdrift i alt  183.017 kr. 
Energi i alt  50.015 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer  
Bygningsdrift:  27.500 kr. 
Energi:  0 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet merudgifter: 
 
Bygningsdrift: 183.017 – (183.017 + 27.500) -27.500 kr. 
Energi: 50.015 – 50.015 0 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ingen 



Stensnæsskolen og Voerså Børnehave, som ændres til 0-6 års institution 
(oprindeligt oplæg, dog uden produktionskøkken) 
 
Forudsætninger: 
Stensnæsskolen ændres til 0 – 6 klasses skole 
Der etableres 0-6 års institution, som placeres på skolens arealer 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
 
Anlægsinvestering:   
Omforandring af bygninger for institution: 1.987.306 kr. 
Udearealer og legepladser for institution: 462.840 kr. 
 I alt  2.450.146 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Stensnæsskolen 
Bygningsdrift i alt  958.716 kr. 
Energi i alt  589.282 kr. 
 
Voerså Børnehave 
Bygningsdrift i alt   225.014 kr.  
Energi i alt  90.458 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer for institution 
Bygningsdrift:  167.386 kr. 
Energi:  49.384 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift (958.716 + 225.014) – (958.716 + 167.386) 57.628 kr. 
Energi: (589.282 + 90.458) – (589.282 + 49.384) 41.074 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ved gennemførelse af ovenstående, vil Voerså Børnehave komme til at stå tom. Ejendommen er kommunal, 
og der vil derfor være en tomgangsudgift indtil den evt. vil være afviklet. Da bygning er fjernvarme opvarmet 
er de faste forbrugsomkostninger relative høje. 
Tomgangsomkostninger ved Voerså Børnehave vurderes at være ca. 15.000 kr./år. 
 
Reduktion i energibudget som skal følge elever for overbygning er ikke beregnet med i rationale, da overblik 
mangler, over hvilken skole elever forventes flyttet til.  Reduceret budget er beregnet til 8.167 kr./år, som skal 
flyttes til andre skoler. 
 
  



Stensnæsskolen og Voerså Børnehave, som ændres til 0-6 års institution 
(alternativt oplæg) 
 
Forudsætninger: 
Stensnæsskolen ændres til 0 – 6 klasses skole 
Der etableres 0-6 års institution, som placeres på skolens arealer, men i indskoling og SFO afsnit. Indskoling 
flyttes til ”hovedbygning”, hvor enkelte store klasselokaler opdeles. SFO fastholdes i indskolings afsnit, men i 
modsat ende  - dvs. ikke i ny SFO tilbygning, da denne anvendes til institutiton. 
Bygningsdrift omkostninger indeholder følgende: Renhold, udvendigt og indvendigt vedligehold, teknisk 
installationer, teknisk service samt udearealer (grå, grønt samt snerydning) 
 
Anlægsinvestering:   
Omforandring af bygninger for institution: 1.314.240 kr. 
Udearealer og legepladser for institution: 425.140 kr. 
 I alt  1.739.380 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Stensnæsskolen 
Bygningsdrift i alt  958.716 kr. 
Energi i alt  589.282 kr. 
 
Voerså Børnehave 
Bygningsdrift i alt   225.014 kr.  
Energi i alt  90.458 kr. 
 
Fremtidig øget drift: 
Øget drift, bygningsforandringer for institution 
Bygningsdrift:  167.386 kr. 
Energi:  49.384 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift (958.716 + 225.014) – (958.716 + 167.386) 57.628 kr. 
Energi: (589.282 + 90.458) – (589.282 + 49.384) 41.074 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Ved gennemførelse af denne løsning, ville det være optimalt, at gammel børnehave nedrives, for at skabe 
en optimal legeplads løsning for ny institution. 
Forventet omkostning til nedrivning er ikke indregnet i budget, men estimeres ud fra kendte nøgletal til ca. 
500 – 600.000 kr. 
 
Hvis institution ikke nedrives, vil Voerså Børnehave komme til at stå tom. Der vil være en tomgangsudgift 
indtil den evt. vil være afviklet. Da bygning er fjernvarme opvarmet er de faste forbrugsomkostninger relative 
høje. 
Tomgangsomkostninger ved Voerså Børnehave vurderes at være ca. 15.000 kr./år. 
 
Reduktion i energibudget som skal følge elever for overbygning er ikke beregnet med i rationale, da overblik 
mangler, over hvilken skole elever forventes flyttet til.  Reduceret budget er beregnet til 8.167 kr./år, som skal 
flyttes til andre skoler. 



Sæbygaardskolen (rettet, se bemærkninger) 
 
Forudsætninger: 
Sæbygaardskolen etableres som overbygningsskole, og Sæby Skole etableres som 0-6 klasses skole, eller 
alternativt etableres Sæbygaardskolen som 0-6 klasses skole, og Sæby Skole som overbygningsskole. 
Der vil være årgange med 5 spor, hvilket betyder, at der vil være behov for udbygning af faglokale faciliteter 
for udskolingsafsnit. 
Der hvor lokaler forandrer anvendelse, vil det være nødvendigt at få etableret komfortventilation, som skal 
indeholdes i anlægsoverslag.  
 
 
Anlægsinvestering: 
Forbedring af faglokale faciliteter for 5 spor: 2.000.000 kr. 
Omforandring  
I alt  2.000.000 kr. 
 
 
Fremtidig øget drift: 
 
Øget drift, bygningsforandringer  
Bygningsdrift:  15.000 kr. 
Energi:  0 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet merudgifter: 
 
Bygningsdrift  -15.000 kr. 
Energi:  0 kr. 
 
Bemærkninger 
 
Der er ikke vurderet hvilken betydning den nye overbygningsstruktur har for energibudgetterne mellem Sæby 
Skole og Sæbygaardskolen, men dette vil bero på en intern budgetregulering imellem de to bygninger, 
baseret på nye elevantal 
 
På Sæbygårdskolen samt Sæby Skole er der dele af skolerne, som i dag ikke er komfortventileret, hvilket 
kan være en udfordring indeklimamæssigt. Dette kan dog ikke løftes i den anlægsøkonomi, som er skitseret i 
forslag, men vurderes samlet set, at kræve en øget anlægsramme på minimum 4 mio. kr., samt en øget 
energi og driftsramme på 100 – 150.000 kr. 
 



Nyt Børnehus til Børnehuset Sættravej, Sæby (Rettet, pris på produktionskøkken 
tilføjet) 
 
Forudsætninger: 
Der etableres en ny institution for 162 børn inkl. produktionskøkken på nuværende matrikel 
Økonomi indeholder ud over generelle forudsætninger, midler for udsmykning, inventar, legepladser, 
parkeringsarealer og udearealer 
Der afsættes ekstra midler for nedrivning af nuværende bygning, da de må forventes at skulle tage særlige 
forholdsregler ifbm nedrivning 
Under nuværende driftsomkostninger er indregnet Børnehaven Violvej samt Stationsvej, selvom disse to 
bygninger er afviklet ved udgangen af 2013, og børn er flyttet til Sættravej. Dette kan betyde, at bygningsdrift 
og energi er steget pga. tilførsel af børn fra Stationsvej og Violvej. 
 
Anlægsinvestering: 
Nybyggeri:(inkl. udearealer, parkering og legepladser) 26.850.000 kr. 
Produktionskøkken   1.500.000 kr. 
Nedrivning: : 1.932.000 kr. 
 I alt  30.282.000 kr. 
 
Drift: 
 
Nuværende driftsomkostninger 
Sættravej 
Bygningsdrift i alt  537.102 kr. 
Energi i alt  168.786 kr. 
 
Børnehaven Violvej (lejemål er opsagt og afsluttet efterår 2013) 
Bygningsdrift i alt (inkl. husleje) 310.760 kr.  
Energi i alt  34.405 kr. 
 
Børnehaven Stationsvej (Ejendom er afviklet og solgt 2014) 
Bygningsdrift i alt  114.590 kr. 
Energi i alt  26.734 kr. 
 
Fremtidig drift: 
 
Ny institution  
Bygningsdrift:  600.000 kr. 
Energi:  160.000 kr. 
 
Øget drift, udearealer  0 kr. 
 
Forventet rationale: 
 
Bygningsdrift (537.102 + 310.760 + 114.590) – 600.000 362.452 kr. 
Energi: ((168.786 + 34.405 + 26.734) – 160.000 69.925 kr.  
 
Bemærkninger 
 
Vurdering af fremtidig bygningsdrift samt energi, er baseret på budget for institutionen Mælkevejen 
Da forudsætninger tager udgangspunkt i nedrivning af eksisterende institution, vil der ikke være evt. 
tomgangsudgifter efterfølgende. 
 
Der kan være rationaler der allerede er indregnet vedr. lukning af Violvej samt Stationsvej, som er 
effektueret. Dette bør undersøges yderligere. 
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Indledning
I august 2008 blev der startet familieprojekter i Frederikshavn Kommune. På tre af kommunens folkeskoler, Skagen Skole, Torslev Skole og Heldagsskolen, blev 
der etableret Familieklasser.

Familieklasser, der er et forebyggende tilbud, var mellem 2010 – 2013 et permanent tilbud. Familieklasser er med til at fremme inklusionen i folkeskolen. 
Målgruppen var elever, der har problemer af ikke faglig art i forhold til at være elev i folkeskolen. Et familieklasseforløb kan ændre på dette og dermed i flere 
tilfælde være med til at forhindre udskillelse til et dyrere specialklassetilbud – eller familietilbud

Det er frivilligt for forældre og børn at benytte tilbuddet.
Der er et omdrejningspunkt i arbejdet at inddrage familiens egne ressourcer

I periode 2010- 2013 har 124 familier benyttet sig af tilbuddet i en Familieklasse.
Af budgetmæssige årsager blev det besluttet at nedlægge Familieklasserne pr. 1. august 2013
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I forbindelse med behandlingen af Budget 2014 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at genetablere et Familieklassetilbud i form af et mobilt tilbud. 
Udvalget har derfor besluttet, at der årligt skal afsættes 300.000 kr. til formålet.

Vi ønsker at etablere et Mobilt Familieklassetilbud, hvor nøgleordene er 

- Kvalitet
- Fleksibilitet
- Mobilitet

Beskrivelse af ”Et mobilt Familieklassetilbud”::

Team:
- Der etableres et ”rejsehold” på 3 personer. Rejseholdet er det væsentlige fundament for at få kvalitet og fleksibilitet i tilbuddet. 
- Teammedlemmerne findes blandt de lærere og pædagoger, der blev uddannede i forbindelse med etableringen af Familieklasserne i 2008.
- Teammedlemmerne arbejder delvist i familieklassen og delvist på en af kommunens skoler
- Teamet refererer i forhold til Familieklassearbejdet  til den skoleleder,  som har ansvaret for Familieklassen

Fysiske placering:
- Der etableres tre baser, hvor det vil være muligt at køre et familieklasseforløb.
- De tre baser fordeles spredt i kommunen. 
- Det er ikke nødvendigvis på de samme skoler, der er base hvert år, dette kan varieres alt efter, hvor behovet er i den pågældende periode.

Organisering:
- Forløbet vil som hovedregel køre over en periode på 12 uger med mulighed for at både afkorte og forlænge perioden.
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- De første 8 uger gennemføres med to personaler fra det etablerede team.
- I de sidste 4 uger vil det blive mulighed for at gennemføre forløbet med en af teampersonerne samt en person fra den/de deltagende skoler(føl-

ordning). Udgiften til de lokale medarbejdere afholdes i så fald af skolerne. 
Begrundelsen for denne konstruktion er bl.a. at der på denne måde vil ske en videndeling på området, samt at de to sidste familieterapeuter fra 
rejseholdet, kan fortsætte til næste base.
En forudsætning for denne konstruktion er, at personen fra skolen forinden har fulgt Familieklassen som observant i en aftalt periode

- Der regnes med, at anvende to ugentlige dage a 4-5 timer i hele perioden.

Skematisk overblik over planlægningen:

August September Oktober November December januar februar marts April Maj Juni

1. forløb, uge 36-48
   2. forløb
   3. forløb
    4. forløb 

Økonomi:
Der er som udgangspunkt afsat 300.000 kr. i budgettet til at gennemføre projektet.

Omregnes der 300.000 kr. til løntimer, vil det svare til, at der ca. kan anvendes 1200 løntimer i projektet.

Timerne skal anvendes til såvel forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af forløbene. Herunder tænkes også, at det er vigtigt at der bliver mulighed for 
kollegial supervision, ajourføring, uddannelse m.m.

Midlerne skal desuden dække kørsel, øvrig drift m.m.

01.09. – 28.11 2014

03.11 2014 – 06.02. 2015

12.01. 2015 – 17.04. 2015

03.11 2014 – 06.02. 2015

16.03 2015 – 12.06. 2015
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Målgruppen:
”Den mobile Familieklasse” er et tilbud til familier med børn, der ikke trives i deres klasse. Et familieklasseforløb kan ændre på dette og dermed i flere tilfælde 
være med til at forhindre udskillelse til et dyrere specialklasse- eller familietilbud

Som udgangspunkt vil det være det pædagogiske personale, der dagligt er i kontakt med barnet, der anbefaler, hvem der kunne profitere af et 
Familieklassetilbud. Det er frivilligt for forældre og børn om de ønsker at benytte tilbuddet.

Initiativet kan også komme fra forældrene, men et forløb skal efterfølgende altid anbefales af skolen.

Erfaringer fra det tidligere arbejde med Familieklasser
Erfaringerne fra de tidligere Familieklasser viser, at det var vigtigt for forældrene, at et Familieklassetilbud :

- er et skoletilbud og ikke en del af det etablerede støttesystem
- er et neutralt tilbud i forhold til barnets lærere og skolen
- at jo yngre børnene er, jo højere er succesraten

Det er desuden afgørende for succes, at

- det er de samme medarbejdere der står for forløbet, da det giver bedre mulighed for at fordybe sig i opgaven.
- der er en hurtig ekspeditionstid
- det er et skoletilbud og ikke en del af systemet
- det er et neutralt tilbud i forhold til barnets lærere og til skolen
- der er et tæt samarbejde mellem hjemklassens og familieklassens personale

Afslutning.
Den model, som er beskrevet ovenover, er en måde at etablere et Mobilt Familieklassetilbud på.
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Der vil også være andre måder at løse opgaven på, men vi mener ikke de kan holdes indenfor den givne økonomiske ramme.

Som eksempel kan nævnes:

 Familiebus. Der bliver anskaffet en bus, som bliver indrettet til et ”Familieklasse” tilbud. Bussen bevæger sig til den skole/det område der har familier, 
der ønsker, at få et forløb i en Familieklasse.
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Plan for organisering af dialogmøder i regi af  
Børne- og Ungdomsudvalget (godkendt 8. marts 2012) 

 
 

 
Dialogmøder på Børne- og Ungeområdet 
 
Det fremgår af Frederikshavn Kommunes budgetvejledning for budgetlægning 2008 og 
overslagsårene, at fagudvalgene skal afholde dialogmøder med brugerbestyrelser inden for 
udvalgets eget område1. 
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der brugerbestyrelser på følgende områder: 
 

 Skoler og SFO 
 Dag- og Fritidstilbud 
 Ungdomsområdet  

 
Der er indtil nu blevet afholdt dialogmøder to gange årligt på både skole- og dagtilbudsområdet og 
et møde årligt på ungdomsområdet. 
 
 
Formål 
 
Dialogmødernes formål er at styrke den demokratiske dialog mellem det centrale politiske niveau 
(BUU) og de lokalt valgte skole- og forældrebestyrelser. 
 
Det tilstræbes, at dialogen på møderne er autentisk og meningsfyldt for alle parter, hvorfor det er 
nødvendigt, at deltagerne i dialogmødet er i en position, hvor de kan gå ind i debatten med 
meningstilkendegivelser og holdninger, der kan bruges i et videre arbejde. 
 
Der har som oftest været sådan, at forårets temamøde har omhandlet udfordringer og dilemmaer 
af budgetmæssig interesse. Efterårets dialogmøde har som oftest haft et indhold af faglig aktuel 
karakter. 
 
Forårets dialogmøde afholdes sædvanligvis i maj/juni måned og efterårets dialogmøde i 
november/december måned. 
 
 
 
Nyt forslag til dialogmødernes form 
 
Form 
 
Dialogmødernes form er afgørende for, hvilke rammer, der sættes for dialogen og for koblingen til 
budgetplanlægningen og områdernes valg af indsatsområder. 
 

                                        
1 Det fremgår desuden af Folkeskolelovens §46 a og styrelsesvedtægterne for dagtilbud, skolevæsen og 
fritidscenter-/klubområdet, at der skal afvikles dialogmøder. 
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Anbefaling af ramme for dialogmøder på de tre områder: 
 

 Fælles dialogmøde i foråret 
Der afholdes ét årligt fælles dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og 
dilemmaer. Dette dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i skoler og Dag- og 
fritidstilbud, Skoler og SFO´er samt på ungdomsområdet. Dialogmødet ligger i maj/juni. 
 

 Individuelle dialogmøder i efteråret  
Der afholdes ét dialogmøde på hvert af de tre områder: Dag- og fritidstilbud, skoler og 
SFO´er samt ungdomsområdet i november/december. Til dette dialogmøde inviteres hele 
bestyrelsen og indholdet er af faglig aktuel karakter. 

 
 Dialogmøder afholdes på lokaliteter, som muliggør at alle kan samles i plenum og at der 

kan arbejdes i grupper i selvstændige lokaler, hvor alle i gruppen kan se og tale med 
hinanden. 
 
(Dialogmøder kan f.eks. afvikles på en skole, hvor der er en hal, aula e.l., og hvor 
grupperne kan samles i tilstødende klasseværelser). 

 
 De tre områders dialogmøder afholdes på hverdage (undtagen fredag) i tidsrummet 19-

21.30. 

 
Dialogmøder primo juni muliggør input til budgetplanlægningen og områdernes arbejde 
med evt. fælles indsatsområder. 
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Dialogmøder forår 

                           fælles møde med alle bestyrelsesformænd 
 

 
Deltagerkreds 

 

 

Center for Dag- og 
Fritidstilbud 

 
 

 

Center for Undervisning og 
Tværgående Ungeindsats 

 
 

 

 
BBU 
 

 
Politikere (9) 
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Bestyrelsesformænd 
 

Bestyrelsesformænd 

(dagtilbud): 
Kommunale (9) +  

Selvejende (5) 

Dagpleje (1) 

 

Bestyrelsesformænd 

(fritid): 
Kommunale (3) 

Selvejende (4) 

Bestyrelsesformænd 

(skole + SFO): 
 (19) 

Bestyrelsesformænd 

(ungdom): 
(1) 

 

 
42 

 

 
Centre 
 

Direktør (1) 1 

Centerchef (1) 
Konsulenter (3) 

Centerchef (1) 

Afdelingsleder (1) 
Konsulenter (3) 
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Max antal deltagere i 
alt 

 
Politikere, bestyrelsesformænd,direktør,  
centerchefer, afdelingsleder, konsulenter 

 
 

61 
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