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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
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Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 04. juni 2015 Side 22 af 23

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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