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1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 
budgetopfølgning pr. 31. august 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, som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til 
væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens samlede 
økonomi.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er 
på 892,2 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et 
underskud på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,1%. 
 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2015 er på 11,3 mio. 
kr. og regnskabet forventes i 2015 at udvise et overskud på 2,8 mio. kr., hvilket 
svarer til en budgetafvigelse på 24,7%. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 
2,8 mio. kr., er de 2,3 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det 
forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,5 mio. kr. målt i forhold til den 
oprindelige anlægsbudgetramme i 2015. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarksdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
tager budgetopfølgningen til efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
31.08.2015 Budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.148296/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24271
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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2. Godkendelse af valgfag uden for valgfagsrækken

Sagsfremstilling
I forbindelse med den nye folkeskolelov har kommunalbestyrelsen fået mulighed for 
at godkende flere typer valgfag uden for den almindelige valgfagsrække end 
tidligere.
 
Før 1. august 2014 skulle valgfag uden for valgfagsrækken være ”praktiske eller 
kunstneriske fag”. Denne begrænsning er fjernet med den nye lov. Nu er eneste 
krav for valgfag i andre valgfag end de, som ligger inden for valgfagsrækken, at 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender en beskrivelse af mål og indhold for faget. 
 
De valgfag, som ligger inden for valgfagsrækken, og hvor der er udarbejdet fælles 
mål og læseplan, gældende for hele landet, er:
 
1-årige valgfag: Spansk, billedkunst, medier, filmkundskab, drama, 

musik, almindelige indvandrersprog og 
arbejdskendskab

2-årige valgfag: Håndværk & design samt madkundskab
3-årige valgfag: Tysk og fransk som fremmedsprog

 
Valgfag uden for valgfagsrækken skal beskrive kompetenceområder, læringsmål, 
vidensmål mv. på samme måde som øvrige fag, der undervises i i folkeskolen. 
Ministeriet har udarbejdet en skabelon, som skolerne skal udfylde til beskrivelse af 
fagets mål og indhold. Derudover skal der udarbejdes en læseplan for valgfaget.
 
I oktober 2014 godkendte udvalget 30 valgfag uden for valgfagsrækken. I dette 
skoleår er der indsendt fire nye valgfag uden for valgfagsrækken til godkendelse. 
Emnerne for de fire valgfag er Italiensk, Udeliv, Kend dig selv og dine grænser 
samt Livsfilosofi og etik.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget godkender de indsendte valgfag uden for valgfagsrækken.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Godkendt.
 
Bilag
Samlet bilag med valgfagsbeskrivelser skoleår 2015/16 (dok.nr.151577/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17074
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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3. Godkendelse af rammeaftalen 2016 for specialundervisning 
og det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling
Baggrund
De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret 
indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring 
og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. 
Rammeaftalen er behandlet i KKR den 25. september 2015 og foreligger nu til de 
11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Aftalen træder i 
kraft pr. 1.1.2016.
 
Udviklingsstrategiens indhold
Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes 
ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. 
Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering 
af pladser og tilbud i rammeaftalen.
Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer:

 Afrapportering på central udmelding omkring voksne med kompleks 
erhvervet hjerneskade

 Afrapportering på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse

 Socialtilsyn Nords årsrapport
 Afrapportering på ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges 

undervisning og uddannelse

Strategier for det specialiserede socialområde
Den gennemgående tendens i indmeldingerne til udviklingsstrategien for 2016 er, at 
kommunerne som oftest prioriterer at løse de sociale opgaver i nærmiljøet. 
Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at 
tilbyde sammenhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers 
behov. Det mindsker også risikoen for, at borgere med specielle handicaps isoleres 
i forhold til familie og netværk som led i specialiserede forløb. 
 
I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles forståelse af, at den enkelte 
kommune ikke selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige 
indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt 
specialiseret viden, eller er målrettet så små målgrupper, at der ikke vil være et 
fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle 
kommuner.
Kommunerne samarbejder derfor, i regi af rammeaftalen, med hinanden og Region 
Nordjylland om at koordinere og sikre, at de fornødne specialiserede tilbud og rette 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/1388
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: BUU/SOU/BR
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indsatser leveres til borgerne på tværs af kommunegrænserne. Rammeaftalen 
skaber som udgangspunkt et godt grundlag for dette tværkommunale/regionale 
samarbejde ved at sikre synlighed, gennemskuelighed og dialog om kapacitet, 
pladsefterspørgsel og takstudvikling på området.
 
Indmeldinger på specialundervisningsområdet
Der er en uændret efterspørgsel på skoleafdelingen for voksne i regi af Center for 
Døvblindhed og Høretab. Der opleves også generelt en stabil og bæredygtig 
efterspørgsel efter ydelser i regi af Institut for Syn og Hørelse. Nærmere beskrivelse 
heraf fremgår af afrapporteringen omkring den centrale udmelding vedr. børn og 
unge med alvorlig synsnedsættelse. I forhold til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland henvises til særskilt afsnit omkring forbehold for politisk proces i 
Aalborg. 
 
Indmeldinger på det specialiserede socialområde
Kommunernes indberetninger om det forventede forbrug af pladser i 2016 på 
tilbuddene under rammeaftalen viser, at langt den overvejende del af kommunerne 
indmelder, at man venter en uændret efterspørgsel efter sociale tilbud.
 
På baggrund af indmeldingerne tegner der sig dog et billede af, at der forsat bør 
holdes et helt særligt fokus på misbrugsområdet både i forhold til børne- og unge 
området samt voksenområdet. Flere kommuner tilkendegiver, at der er udfordringer 
på det område. De nordjyske kommuner havde også udfordringer på området i 
forbindelse med indmeldingerne til Udviklingsstrategien for 2015. Misbrugsområdet 
er derfor udpeget til et særligt fokusområde i 2016.
 
Andre særlige opmærksomhedsområder ses indenfor målgrupperne angst, 
skizofreni, personlighedsforstyrrelser og andre psykiatriske diagnoser på såvel 
børn-, unge- og voksenområdet. Indmeldingerne viser et generelt billede af, at der 
synes at være en tiltagende diagnosticering af såvel børn/unge som voksne 
indenfor udviklingsforstyrrelserne ADHD og Autisme. Dette billede er ligeledes en 
gentagelse af tidligere års indmeldinger til udviklingsstrategierne. 
 
Der foreligger enkelte indmeldinger på udfordringer i forhold til ventelister, hvilket 
særligt gør sig gældende på forsorgsområdet og pladser særligt til målgruppen af 
børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser samt til målgruppen af 
unge og voksne med psykiske vanskeligheder – sindslidelse.
 
Indmeldingerne fra Frederikshavn Kommune er overvejende i overensstemmelse 
med de nævnte indmeldinger. Frederikshavn Kommune har således også indmeldt, 
at der kan opleves ventetid på tilbud, som er målrettet unge med et svært misbrug. 
Der vurderes konkret at være behov for tilbud til unge under 18 år, der har et 
forbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for 
den unge.
 
I forhold til gruppen af unge og voksne med psykiske vanskeligheder og 
udviklingsforstyrrelser oplever Frederikshavn Kommune også fortsat et stort behov 
for især midlertidige botilbud samt opgangsfællesskaber. Der mangler tilbud, som 
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kan medvirke til at understøtte borgerens selvhjulpenhed med henblik på at 
borgeren kan flytte i egen selvstændig bolig igen efter en midlertidig massiv indsats.
Når det gælder ventelister er det for Frederikshavn Kommune indmeldt, at 
krisecentret i kommunen er fyldt op. Tilbuddet er derfor i en udredningsfase, hvor 
det undersøges, om der kan etableres flere pladser indenfor rammen eller om 
tilbuddet kan udvides.
 
Styringsaftalens indhold
Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for 
kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det 
sociale område i Nordjylland.
De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer:
 

 Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind
 Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres økonomisk mulighed for løbende 

udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års 
aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet 
 At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og 

”bufferpladser”

 
Særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 
været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest 
specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland som udløber ved udgangen af 
2015. Der har pågået et arbejde med at få denne revideret, men det har vist sig 
svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. 
Finansieringsmodellen for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 
er derfor ikke endeligt afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november 
2015.
 
KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte 
en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. 
 
Alle bilag til rammeaftalen kan rekvireres via dette link: 
http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx

http://www.rammeaftalernord.dk/rammeaftalen/rammeaftalen-2016.aspx
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren 
indstiller, at

1. udkast til styringsaftale for 2016 for specialundervisning og det 
specialiserede socialområde godkendes

2. udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det 
specialiserede socialområde godkendes

3. godkendelse af rammeaftalen for 2016 sker med forbehold for, at der sker 
tekstmæssige tilretninger idet Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde samt at bilag 4 af samme 
årsag udgår som bilag til udviklingsstrategien

 
Beslutning Socialudvalget den 30. september 2015
Socialudvalget anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse.
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4. Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse

Sagsfremstilling
Baggrund
Ultimo 2014 blev der evalueret og fulgt op på implementeringen af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i Frederikshavn Kommune. 
Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for Sundhedsudvalget. 
Sundhedsudvalget foreslog i den forbindelse et fællesmøde med 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvor potentialet i et øget samarbejde mellem sundheds- 
og beskæftigelsesområdet blev drøftet. På mødet deltog begge udvalgsformænd, 
direktør Rikke Albrektsen samt centerchef Flemming Søborg. Mødet åbnede op for 
udvidelse af samarbejdet mellem de to områder. Fællesnævneren for samarbejdet 
er at se potentialet i de menneskelige ressourcer samt at italesætte og tydeliggøre 
forskellen i de tilgange/kulturer, der er på henholdsvis sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Første skridt i samarbejdet blev afholdelsen af en temadag 
med fokus på borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
 
Temadag – Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed 
Formålet med temadagen var at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen var inviteret ledere, 
medarbejdere og politikere med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, 
Sundhedsudvalget, Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Pleje, 
Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 
Dagen blev faciliteret af Center for Forebyggelse i Praksis under Kommunernes 
Landsforening. Dagen resulterede i en række konkrete projekter og initiativer, hvor 
de to områder med fordel kan lave fælles indsatser. Af indsatser, der allerede er 
iværksat, kan nævnes:

 Mestringsprojekt som metode (Et metodeprojekt mellem jobcenteret og 
sundheds- og træningscentrene med henblik på udvikling af 
samarbejdsmodeller mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. 
Projektet er faciliteret af Marselisborg Center for Kompetence, Udvikling og 
Viden).     

 Inddragelse af sundhedscentrene i Step Up (Forløb, der tilbydes og 
afholdes af Center for Unge).         

 Sundhedspersonalet skal med til sagsfordeling i jobcenteret for at 
identificere fællesnævnere og målgrupper, hvor borgerne kan profitere af et 
samarbejde med sundhedsområdet.

Der vil løbende blive fulgt op på indsatserne. 

 Status på tiltagene i mestringsprojektet: Der arbejdes på 
samarbejdsmodellen, kravspecifikationen og indsatsmodellen, der skal 
danne grundlag for den videre udvikling af mestringsforløbets indhold. Der 
er bl.a. blevet afholdt en undervisningsdag for sundhedspersonalet, hvor 
de blev introduceret for beskæftigelsesområdet. I september afholdes 2 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23219
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: SUU
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workshops for sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har til formål at 
definere målgrupperne og indhold på hhv. sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Mestringsforløbet forventes i drift i 2016. 

 Status på samarbejdet mellem Sundhedscentret og Center for Unge: 
Sundhedscenteret og Step Up har efter temadagen været i dialog. Det har 
resulteret i en konkret samarbejdsaftale på Step Up forløbene og har 
inspireret til at udvide samarbejdet til andre områder. 

 Status på samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedscenteret: 
Umiddelbart efter temadagen blev der inviteret sundhedspersonale med til 
sagsfordeling i jobcenteret. I praksis viste det sig, at denne 
samarbejdsmodel ikke var den mest optimale. I stedet bliver der nu indkaldt 
sundhedspersonale efter behov i de sager, hvor sagsbehandleren 
vurderer, at det fremadrettet kunne have relevans for borgeren.    

Forskellen mellem de to centre blev ligeledes tydelig på temadagen. Center for 
Arbejdsmarked har en kultur, der er præget af et ydelsessprog med baggrund i 
både ret og pligt. Sundhedsområdet er baseret på motivation af borgerne med 
henblik på frivillighed. Temadagen skulle medvirke til at bringe de to områder 
tættere sammen og skabe en større forståelse for hinandens områder og derved en 
fælles tilgang til borgerne. Der skal fokus på det simple og virkningsfulde 
samarbejde, med enkle og målbare initiativer/projekter.
 
De overordnede perspektiver

 Tidlig indsats og forebyggelse. Muligheder og perspektiver i forhold til 
samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet skal løbende 
prioriteres for at modvirke ulighed i sundhed og dermed færre udsatte. Der 
arbejdes med en forbedringskultur – fokus er på det, der virker. 
Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til indsatserne. 
Der skal sættes ind med den rette indsats på rette tidspunkt. 

 Fokus på borgernes ressourcer og muligheder. De kommunale indsatser 
skal forventningsafstemmes med borgerne. De, der kan selv, skal selv. Det 
skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 
Kommunen skal understøtte og motivere borgerne til at udnytte 
ressourcerne i eget liv.  

Det fremadrettede arbejde
Der vil primo 2016 blive evalueret på de igangsatte indsatser. Dialogen mellem 
sundheds- og beskæftigelsesområdet fortsætter. Det foreslås, at samarbejdet 
styrkes gennem endnu en temadag. Her foreslås det, at deltagerne for sundheds- 
og beskæftigelsesområdet samles og afdækker/aftaler yderligere indsatser indenfor 
konkrete målgrupper og problemstillinger. I dette forum italesættes både potentialer 
og udfordringer i samarbejdet.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og sundhedsdirektøren 
indstiller at

1. orienteringen om status på det fælles arbejde med sundhed og 
beskæftigelse tages til efterretning 

2. der tages beslutning om afholdelse af endnu en temadag

 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Taget til efterretning
2. Godkendt 

Fraværende: Helle Madsen (V)
 
Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
 
Bilag
NY - temadag.pdf (dok.nr.140233/15)
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5. Udearealer ved Nordstjerneskolen

Sagsfremstilling
Skolebestyrelsen ved Nordstjerneskolen har indsendt ansøgning om at få tillagt 
yderligere udearealer til Nordstjerneskolens område, fordi det nuværende areal 
ikke er stort nok til at dække det udendørs arealbehov til skolens antal af elever.
 
Ansøgningen omhandler grønne arealer uden legepladser og andre anlæg. 
Skolebestyrelsen peger på området omkring den tidligere Munkebakkeskole.
 
Byrådet godkendte på møde den 16. september, at der frigives 6,3 mio. kr. til 
nedrivning af Munkebakkeskolen. 
Den ene bygning bruges midlertidigt til optagelserne af tv-serien Norskov. Aftalen 
om brug af bygningerne medfører, at en del af bygningen først kan nedrives i 2017, 
hvis det besluttes at lave sæson 2 og 3. 
De dele af skolen, der ikke er i brug, kan nedrives straks, som en etape 1. Etape 2 
vil så blive gennemført senest i 2017, når aftalen med filmselskabet udløber, og 
resten af skolens bygninger kan fjernes.
 
Der er i nedrivningsprojektet indregnet udgifter til reetablering med græs. Det 
forventes, at det nyetablerede græs er klar til brug til skolestart 2016.
 
Den del af Munkebakkeskolen, som først nedrives, udgør ca. 11.000 m2. 
Ejendomscenteret foreslår, at Nordstjerneskolen i de første to år får brugsret til det 
areal, som frigøres ved etape 1. 
Arealerne som frigøres i etape 2 ligger mere naturligt i forhold til skolens øvrige 
udearealer. De udgør knap 12.000 m2. Forudsat at arealerne ikke gennem 
overordnet planlægning er afsat til andet formål, så foreslås det derfor, at 
Nordstjerneskolen i stedet overtager arealerne fra etape 2, når de er klar.
 
Vedligehold af Nordstjerneskolens bygninger og arealer varetages af Team OPS, 
som er kommunens OPP-partner (Offentlig-Privat- Partnerskab). Vedligehold af de 
tillagte grønne arealer tilføjes derfor til den eksisterende driftskontrakt.
Den vejledende pris til ”brugsplæne” vil for 11.000 m2 beløbe sig til ca. 110.000 kr. 
årligt. Hvis arealet skal vedligeholdes som ”sportsplæne” er den vejledende pris 
knap dobbelt så stor pr m2. 
Der er ikke beregnet midler til beplantning, hegn, stier og lign.
 
På nuværende tidspunkt foreligger der ingen samlet plan for den fremtidige 
anvendelse af området omkring den tidligere Munkebakkeskole. Hvis Børne- og 
Ungdomsudvalget vælger at godkende den foreliggende ansøgning, vil der derfor 
være tale om en midlertidig løsning indtil en samlet plan for området er vedtaget.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23111
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget drøfter og beslutter 

1. om udvalget kan godkende, at det udpegede areal anvendes som grønne 
udearealer til Nordstjerneskolen, som en midlertidig løsning indtil der 
foreligger en samlet plan for fremtidig brug af det samlede område

2. finansiering af de øgede driftsudgifter, som skal tillægges driftskontrakten 
med Team OPS

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015

1. Udvalget godkender midlertidigt, at udlåne det skitserede areal til 
Nordstjerneskolen. Såfremt det efter nedrivningen af Munkebakkeskolen 
viser sig, at det ikke er muligt, at udlægge et areal til Nordstjerneskolen, 
forpligter udvalget sig ikke til at finde et andet areal.

2. Driftsudgifterne finansieres af Nordstjerneskolen. Udvalget anbefaler, at 
Nordstjerneskolen selv finder en løsning på at vedligeholde arealet.

Bilag
Nedbrydningsplan 1. etape.pdf (dok.nr.153772/15)
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6. Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i den 
understøttende undervisning

Sagsfremstilling
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat et rammeforsøg, som 
giver kommunerne mulighed for at placere konfirmationsforberedelsen for 7. og 8. 
klassetrin i tid som er afsat til den understøttende undervisning. Det kan være i op 
til 2 timer ugentligt i den periode, hvor eleverne har konfirmationsforberedelse.
 
Baggrunden for forsøget er, at flere kommuner har oplyst, at de sammen med 
præsterne med de nuværende rammer har haft vanskeligt ved at planlægge 
konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i tidsrummet kl. 
8.00-16.00. Kommunerne har derfor efterspurgt mulighed for, at 
konfirmationsforberedelsen placeres i tid afsat til den understøttende undervisning i 
de perioder, hvor eleverne går til konfirmationsberedelse.
 
Provst for Frederikshavn Provsti Viggo Ernst Thomsen har skrevet til Børne- og 
Ungdomsudvalget vedr. rammeforsøget. Provsten opfordrer til, at Frederikshavn 
Kommune går med i forsøget, idet han forventer, at det vil gøre det nemmere for 
skoler og præster at lave en aftale om konfirmations-forberedelsens placering, som 
begge parter kan være tilfredse med. 
Provsten er gerne behjælpelig i forhold til at fremskaffe de fornødne informationer 
til brug for ansøgningen.
 
Der er frist for ansøgning om deltagelse i forsøget den 15. oktober 2015.
 
Principperne for forsøget:

 Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 
14 b om undervisningstidens samlede varighed.

 Skoledagens længde (den samlede årlige undervisningstid) kan afkortes 
for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne 
kan deltage i konfirmations-forberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 
7. eller 8. klassetrin.

 Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal 
de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende 
undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på 
konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre der beslutter, 
om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud 
om understøttende undervisning.

 Det vil være en betingelse, at minimum to kommuner på nationalt plan 
ansøger, før kommunerne kan forvente, at rammeforsøget gennemføres.

 Forsøgsgodkendelsen gives med start fra indeværende skoleår eller fra 
skoleåret 2016/17. Tidspunktet for start af forsøget afhænger af 
ansøgningen. Forsøget løber frem til og med skoleåret 2018/19.

 Samtlige forsøg i rammeforsøget evalueres efter skoleåret 2017/2018 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24801
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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(august 2018), således der i efteråret 2018 kan tages samlet stilling til 
resultaterne af forsøget

Som deltagende kommune er man forpligtet til at deltage i en fælles evaluering af 
forsøget. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil fastsætte krav til 
evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i 
rammeforsøget, samt i dialog med relevante forskningsmiljøer. Evalueringen skal 
være med til at afklare om forsøgets faringer og resultater eksempelvis skal føre til 
lovændring.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget drøfter og beslutter, om Frederikshavn Kommune skal ansøge 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at deltage i rammeforsøget.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Indstillingen godkendt for skoleåret 2015/16 – andet halvår.

Bilag
Ansøgningsskema, Bilag 2 rammeforsøg med konfirmationsforberedelse .docx (dok.nr.150864/15)
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7. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2015

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning af målsætningen om, at ”45 % af en 
ungdomsårgang i Frederikshavn Kommune skal vælge en erhvervsfaglig 
uddannelse”, foreligger nu til godkendelse i form af Uddannelsesstrategien 
”Nutidens børn og unge – Fremtidens medarbejdere”.
 
Uddannelsesstrategiens sigte og intentioner har en tæt sammenhæng med såvel 
Udviklingsstrategien, Skolepolitikken og Børne- og Ungepolitikken. 
 
Det har været et delmål, at Uddannelsesstrategien fungerer som et bindeled mellem 
disse forskellige strategiske indsatser og således skaber strategisk sammenhæng 
mellem børneområdet og kommunens udfordringer i et større perspektiv.
 
Baggrunden for 45 % - målsætningen er, at Frederikshavn Kommune i de 
kommende år står overfor en stor udfordring, som består af faldende befolkningstal 
og en stigende mangel på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Særligt inden for 
de fire vækstspor forudses markant mangel på arbejdskraft ikke mindst pga. 
udbygningen af havnene i Skagen og Frederikshavn.
 
Fortsætter faldet i befolkningstallet og genererer havneudvidelserne de forventede 
arbejdspladser, forventes det, at der i 2020 mangler op mod 4500 personer i 
arbejdsstyrken med de relevante kvalifikationer.
 
Udfordringen med at sikre, at de relevante kompetencer er til stede i den lokale 
arbejdsstyrke forstærkes af en tendens gennem de sidste 20 år, hvor stadig flere 
unge søger mod de gymnasiale uddannelser. 
Erhvervsstrukturen i Frederikshavn Kommune baserer sig i høj grad på 
kompetencer fra de erhvervsfaglige uddannelser, og der er derfor en ubalance 
mellem de unges uddannelsesvalg og erhvervslivets behov for kvalificeret 
arbejdskraft.
 
Uddannelsesstrategien præsenterer et paradigmeskifte i forhold til den måde, 
hvorpå den samlede vejledningsindsats overfor de unge fremover skal gribes an. 
Med vejledningsindsats menes ikke kun den vejledning, som foregår i regi af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, men også den sparring og dialog, som sker 
med fx lærere, pædagoger og sagsbehandlere. 
 
Hidtil har der overvejende været et lineært syn på udviklingen i den unges 
uddannelsesvalg, hvor folkeskolen har vejledt til ungdomsuddannelse, hvorefter 
ungdomsuddannelserne har vejledt videre til evt. videregående 
uddannelse/arbejdsmarked.
 
Uddannelsesstrategien arbejder med et helhedsorienteret vejledningsbegreb, hvor 
de unge i folkeskolen i endnu højere grad end tidligere får viden om og erfaringer 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15088
 Forvaltning: BK
 Sbh: tibr
 Besl. komp: BUU
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med det lokale erhvervsliv og de jobmuligheder, der er forbundet hermed. Ud fra 
denne viden kan de unge træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse eller 
uddannelse efter folkeskolen. 
 
 Ændringen kan beskrives således:

 
 
 
Uddannelsesstrategien tager udgangspunkt i tre emner, som også kan findes i 
Udviklingsstrategien:

 Synlige virksomheder og karrieremuligheder
 Vejledning
 Robusthed

Hvert emne uddybes med en række målsætninger og indsatser, som skal 
understøtte en så effektfuld implementering som muligt. Indsatserne er bl.a. udvalgt 
på baggrund af de input, som løbende er indgået til forvaltningen fra folkeskoler, 
ungdomsuddannelser, UU-vejledning, erhvervslivets parter. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 3. september, at der inden for 
budgettet afsættes ressourcer svarende til 1½ stilling, hvoraf den ene stilling har til 
formål at sikre udvikling, opfølgning, kvalitetssikring og kommunikation omkring 
samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv. Den resterende halve stilling er 
ressourcer afsat til at sikre skolernes samarbejde med kultur- og fritidsområdet. 
Disse medarbejdere vil have afgørende betydning for implementeringen af 
Uddannelsesstrategiens indsatser.
 
Uddannelsesstrategiens indsatser vil desuden have fokus på etablering af 
samarbejder i form af partnerskabsaftaler med de relevante parter, samt på 
vejledningsindsatsen og på (videre)udvikling af konkrete tiltag og projekter, hvor 
unge får erfaringer med job- og uddannelsesmuligheder. 
 
Den udfordring, som Frederikshavn Kommune står overfor, er en fælles udfordring, 
som kun en fælles indsats kan løse, og uddannelsesstrategiens ambitioner og 
indsatser forudsætter en høj grad af samarbejde både internt i den kommunale 
organisation og med eksterne lokale og regionale samarbejdspartnere. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget drøfter og godkender Uddannelsesstrategien ”Nutidens børn og 
unge – Fremtidens medarbejdere”.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag
FORSLAG til Uddannelsesstrategi Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere (dok.nr.157284/15)
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8. Dialog i børnehøjde - elevinddragelse

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet den 3. september 2015 sag fra 
Ungebyrådet vedr. vurdering af lærere.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med 
elevinddragelse i forhold til læringen under overskriften ”Dialog i børnehøjde”.
 
Folkeskolelovens § 44 omhandler styrelsen af kommunens skolevæsen, herunder 
skolebestyrelsens opgave med at fastsætte principper for skolens virksomhed.
 
Skolebestyrelsen er forpligtet til at fastsætte et princip for undervisningens 
organisering. I forlængelse af dette princip kan skolebestyrelsen fastlægge 
principper for, hvordan skolen skal gennemføre den løbende evaluering af, om 
undervisningen og elevernes udbytte af denne lever op til forventningerne.
 
For at sikre, at eleverne inddrages i den løbende evaluering af undervisningen og 
elevernes udbytte af denne foreslås det, at udvide princippet for undervisningens 
organisering. Børne- og Ungdomsudvalget pålægger dermed skolebestyrelserne at 
udarbejde et princip, som sikrer, at der bliver etableret en formaliseret dialog 
mellem lærere og elever. 
 
Dialogen skal omhandle en vurdering af:

-           den enkelte læreres undervisningsmetoder
-           den enkelte lærers evne til at motivere eleverne
-           elevernes opnåede resultater

 
Elevernes tilbagemeldinger til lærerne er efterfølgende et tema i en drøftelse med 
skolens leder.   

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget beslutter, at Skolebestyrelserne i Frederikshavn Kommune skal 
fastsætte principper for, hvordan eleverne i dialog med lærerene mindst en gang 
årligt vurderer:

-        De undervisningsmetoder der anvendes af de enkelte lærere
-        Hvordan den enkelte lærer motiverer eleverne 
-        Elevernes udbytte af undervisningen
 

Vurderingen skal finde sted i alle fag og på alle klassetrin.
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1194
 Forvaltning: BK
 Sbh: abar
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Indstillingen godkendt.
Udvalget ønsker, at få en orientering om, hvordan skolerne har arbejdet med 
opgaven om et år.
 
Fraværende: Mette Hardam (V)
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9. Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager DF - Drøftelse 
af lærernes forberedelsestid

Sagsfremstilling
Dansk Folkeparti anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte og 
efterfølgende beslutte, at lærerne i Frederikshavn kommune, får mulighed for, at 
indgå lokalaftale med afdelingslederen om afholdelse af forberedelsestiden, 
herunder brug af timer samt location. Endvidere ønskes, at tilstedeværelse på 
skolen sker i et lokalt fastsat tidsrum og efter aftale.
 
Vi har igennem hele sidste år, oplevet at vores lærere og pædagoger på skolerne, 
tidsmæssigt er presset i at leve op til både folkeskolereform, struktur reform samt 
bæredygtigt børneområde. Dansk Folkeparti ønsker, at Børne- og 
Ungdomsudvalget rejser flertal for at lette presset, og lade personalet på de enkelte 
afdelinger indgå lokale aftaler, som passer bedst til den enkelte afdeling, men som 
sker ud fra de udstukne rammer fra forvaltningen som Børne- og Ungdomsudvalget 
har vedtaget.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Det er vurderingen, at der er en aktiv og konstruktiv dialog mellem forvaltningen og 
lærernes organisation, om udmøntningen af overenskomsten.
Ligeledes er det vurderingen, at de indgåede aftaler, bør evalueres. Evaluering 
følges politisk.
 
Fraværende: Mette Hardam (V)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/26759
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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10. Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager DF – 
Undersøgelse vedrørende ikke kørselsberettigede elever

Sagsfremstilling
Jeg vil gerne indstille til, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at undersøge 
hvorvidt det er muligt at tilbyde ikke kørselsberettigede søskende til 
kørselsberettigede elever buskort, hvis den kørselsberettigede er startet i 0. eller 1. 
Klasse og er ny i skolebussystemet.
 
Tilbuddet skal gælde indtil ordningen om betaling træder i kraft.
Derefter må det være op til forældrene at afgøre dette.
 
Men som det er nu, er de større elever ikke garanteret plads i bussen, og kan 
derfor ikke være garant for, at den mindste elev kommer sikkert i og fra skole.
 
Der er i pladsanvisningssystemet historik, der understøtter søskende og 
aldersforskel, hvilket må være relativt simpelt at sammenkøre med skolelister.
 
Det drejer sig mest om distrikt nord og distrikt syd.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/26760
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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11. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Børne- og 
Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets 
møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli 
måned mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Børne- og Ungdomsudvalget som 
hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.
 
Forslag til mødedatoer:
 
Torsdag den 07. januar 2016
Torsdag den 04. februar 2016
Torsdag den 03. marts 2016
Torsdag den 07. april 2016
Torsdag den 12. maj 2016
Torsdag den 02. juni 2016
Torsdag den 25. august 2016
Torsdag den 08. september 2016
Torsdag den 06. oktober 2016
Torsdag den 10. november 2016
Torsdag den 01. december 2016
 
Mødestart kl. 15.00.
Børne- og Ungdomsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 
udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalgets 
mødekalender for 2016 fastlægges.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Mette Hardam (V)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24682
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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12. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
2015 vist pr. måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget tager statistikken til efterretning.
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: BUU
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Mette Hardam (V)

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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13. Oktober 2015 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område

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

 Verdensklasser – hvor er vi?
 SFO ferielukning i uge 28-29 (Budget 2015) drøftelse efter dialogmøde 
 To lærerordning – drøftelse efter dialogmøde
 Svar fra Stig Lundbo til orientering

 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde den 5. november flyttes til den 2. 
november 2015.
 
Fraværende: Mette Hardam (V)
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25358
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Pia Karlsen

  

    

Mette Hardam

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Brian Kjær

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Oldager

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Søren Visti Jensen
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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 4 – 2 

Center for Skole 414.124 431.838 435.011 428.390 -3.448 

Center for Unge 134.581 135.989 144.361 146.560 10.571 

Center for Dag- og Fritidstilbud 201.646 200.364 198.072 194.918 -5.446 

Center for Familie 126.930 124.041 124.117 123.958 -83 

Total  877.281 892.232 901.561 893.826 1.594 

 
 

Bankbøger  0 2.342 
  

-2.342 

Total drift med bankbøger  877.281 894.574 
  

-748 

 
 
 
 
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 4 – 2 

Anlæg 8.942 11.260 8.696 8.507 -2.753 
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Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetopfølgning pr. 31.08.2015 

 
 

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. 31. august 2015 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre bud-
getforudsætninger (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 892,2 mio. kr. og det 
forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en bud-
getafvigelse på 0,1%.  
 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2015 er på 11,3 mio. kr. og regnskabet forven-
tes i 2015 at udvise et overskud på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 24,7%. Ud af det 
forventede regnskabsoverskud på 2,8 mio. kr., er de 2,3 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at 
det forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,5 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetram-
me i 2015.  
 
 
 
3. Konklusion på budgetopfølgningen 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2015 udviser et samlet underskud på 1,6 
mio. kr. for indeværende regnskabsår. Det forventede underskud i 2015 er således mindsket med 6,1 mio. 
kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, hvor der forventedes et underskud på 7,7 mio. kr. Den pri-
mære årsag til forventningen om et forbedret regnskabsresultat er den økonomiske opbremsning, der blev 
iværksat som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.    
 
 
Det forventede underskud i 2015 dækker over henholdsvis:  
 

1. Center for Skole forventes samlet set at komme ud af 2015 med et overskud på 3,4 mio. kr. Den 
primære årsag er, en nedsat takt for udskiftning af digitale uddannelsesmidler, økonomisk mådehold 
på uddannelsesaktiviteter og almindelige tilbageholdenhed på den daglige drift siden budgetopfølg-
ningen pr. 30. april 2015.  
 

2. I Center for Unge forventes i 2015 et underskud på 10,6 mio. kr. Merforbruget er lokaliseret omkring 
opholdsbetalinger for unge på familieområdet og et øget antal STU-elever.  

 
3. I Center for Dag- og Fritidstilbud forventes et overskud på 5,4 mio. kr. i 2015. Overskuddet skal pri-

mært findes i færre børn end budgetteret i henholdsvis dagplejen, dagtilbud og §32-tilbud samt, at 
puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold forventes overført til regnskabsår 2016.  
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4. Center for Familie forventes samlet at komme ud af 2015 med et overskud på 0,1 mio. kr. Over-
skuddet skyldes primært et merforbrug inden for anbringelsesområdet, der opvejes af et mindrefor-
brug 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 

 
414.024 

 
431.838 

 
435.011 

 
428.390 

 
-3.448 

 
Undervisningsområdets budgetramme i 2015 er på 431,8 mio. kr., og det forventede regnskabsresultatet pr. 
31. august er et overskud på 3.448 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,799 %.  
 
 
Betaling til og fra andre kommuner 
Betaling til og fra andre kommuner er indarbejdet med et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til 
budgetopfølgningen pr. 30.4.2015 er det et merforbrug på 2,1 mio. kr., som til dels skyldes, at 51 elever har 
valgt anden kommune samt at flere elever end skønnet stoppet pr. 1.8.2015 er fortsat. 
 
 
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, og området blev tilført 1,9 mio. kr. I dette skoleår er elevtallet 127 pr. 11.9.2015 
dvs. 22 elever flere end i budgetopfølgningen pr. 30.4.2015. 
 
I skoleår 2015/2016 blev der oprettet 12 klasser dvs. en udvidelse med endnu 3 klasser. Børne- og ung-
domsudvalgets budgetramme er efterfølgende blevet øget med 1,18 mio. kr. men først i budget 2016. Den 
tilførte budgetramme var mindre end rammeudvidelse pr. 1.1.2015, da elevtaksten er blevet modregnet i den 
reelle udgift til oprettelse af yderligere 3 klasse.  Finansiering af de 3 nye klasser er for perioden 1.8.2015 – 
31.12.2015 indarbejdet i budgetopfølgning, og derudover er der indarbejdet yderligere 525.000 kr. til at op-
rette flere klasser pga. stigningen i elevtallet. 
 
 
Digitalisering 
I budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 var indarbejdet, at budgetrammen blev anvendt 100%, men i budget-
opfølgningen pr. 31.8.2015 er indarbejdet et mindre forbrug på 0,9 mio., da de afsatte midler til udskiftning af 
IT udskydes til 2016 til imødegåelse af merforbrug i budgetopfølgning pr. 30.4.2015 på Børne- og ungdoms-
udvalgets budgetramme. 
 
 
Videreuddannelse  
I budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 var indarbejdet, at budgetrammen blev udmøntet 100%, men i bud-
getopfølgning pr. 31.8.2015 er indarbejdet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug i 
budgetopfølgningen pr. 30.4.2015 på Børne- og ungdomsudvalgets budgetramme. Dette er besluttet ud fra, 
at mange medarbejdere allerede er på kursus via midler fra Undervisningsministeriet og tilskud fra A.P. Møl-
ler Fonden. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
I budgetopfølgningen er indarbejdet, at den afsatte ramme til  

 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 

Besparelsen, som er indarbejdet i skoleår 2015/2016 har kun 5 måneders effekt i budget 2015, og dette er 
indarbejdet i budgetopfølgning. 
 
I forbindelse med vedtagelse af Bæredygtig Børneområde blev der ekstra udgifter til løn og pension til over-
talligt personale, dette er indarbejdet med 1,75 mio. kr.  
 
I budgetopfølgningen er indarbejdet, at huslejen på Jerup Skole og Elling Skole bortfalder pr. 1.8.2015, da 
skolerne pr. denne dato er nedlagt i forbindelse med vedtagelse af Bæredygtig Børneområde. 
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Afsat midler fra skolereformen til uddannelse og øget undervisningstillæg er ikke udmøntet men indarbejdet i 
merforbrug på skoleområdet. 

 
 
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. 
 
 
SFO 
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er beregnet ud fra nuværende børnetal og forældretakst. Rullende 
skolestart giver flere børn i SFO. Det betyder, sammen med ændrede regler for lektiecafe, at det forventes at 
dette område balancerer. På budgetrammen til økonomisk friplads og søskendetilskud i SFO forventes et 
overskud på 1,3 mio. kr. i 2015. Betaling til og fra andre kommuner forventes at give et overskud på 0,4 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 – takst pr. elev er 33.354 kr., herudover er der udbetalt 30.000 kr. mere end budget-
lagt til elever med særlige behov. 
 
Desuden er der afregnet til 3 elever på husholdningsskole og en elev på ungdomshøjskole i alt 48.341 kr., 
som ikke var med i budgetforudsætningen. 
Området kommer ud med et overskud på 266.957 kr., heri indgår overført overskud fra 2014 på 100.000 kr.  
 
Til privatskoler var budgetteret med 800 elever og 296 børn i SFO, men det reelle tal blev 823 elever og 304 
børn i SFO, hvorfor området vil udvise et underskud i 2015 på 768.059 kr., heri indgår overført overskud fra 
2014 på 100.000 kr.  
 
 
Skoler 
Skolerne forventer samlet set at udvise et underskud på 2,837 mio. kr. i 2015. Forventningen er baseret på 
skoleledelsens vurdering af den økonomiske tilstand på den enkelte skole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 

 

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 

 
135.989 

 
144.361 

 
146.560 

 
10.571 

 
Budgetrammen for Center for Unge er på 136,0 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. 
august 2015 er et underskud på 10,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 7,8 %.  
 
 
Genopretningsplan 
Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 var der forventet et underskud på 8,5 mio. kr. i Center for Unge, 
hvorfor der blev iværksat initiativer til sikring af budgetoverholdelse. Genopretningsplanen indeholdt bespa-
relser på foranstaltninger for i alt 4,8 mio. kr. i 2015 og 13,4 mio. kr. i 2016 (helårsvirkning af besparelserne 
fundet i 2015).  
 
Selvom det ikke er lykkedes Center for Unge at nedbringe underskuddet for 2015 har genopretningsplanen 
isoleret set været en succes, hvor den tilsigtede besparelse får fuld effekt i 2016. Derudover er der indført 
nye procedurer for visiteringer til foranstaltninger (hvor der arbejdes kontinuerligt hen imod at visitere flere 
unge til billigere interne tilbud frem for dyrere eksterne tilbud) samt ansat to socialrådgivere pr. 1. oktober 
2015, som tilsammen skal medvirke til budgetoverholdelse og nedbringelse af antallet af anbringelser.  
 
Center for Unge oplever fortsat 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 helhedsorien-
terede og forebyggende løsninger for de unge.  
 
 
Et års evaluering 
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 evaluerings-
gruppens 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 socialområdet (18 – 25-årige), hvilket førte til 
en budgettilførsel til Center for Unge på 5,2 mio. kr. Evalueringsgruppen 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 er der et 
budget på 50,6 mio. kr. og der forventes et underskud på 1,5 mio. kr.  
 
På STU-området alene forventes der et underskud på 3,2 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 = 65 elever og et forventet forbrug på 16,6 mio. kr. (budget 13,4 mio. kr.) 
 
Opgørelsen over STU-elever opgjort ultimo august 2015 viser et forventet elevtal på 65,2 og et forbrug på 
16,6 mio. kr. I forhold til opgørelse opgjort ultimo april 2015 er der tale om en stigning på 1,2 i antal elever og 
0,5 mio. kr. i forbrug.  
 
Stigningen i antal årsværk fra april til august på 1,2 fremkommer ved 5,5 nye årsværk modregnet 4,3 års-
værk som enten er gået på pause eller har valgt at stoppe STU, og stigningen i forbruget på 0,5 mio. kr. 
fremkommer ved 1,3 mio. kr. til nye årsværk modregnet 1,1 mio. kr. til elever der er gået på pause eller stop-
pet samt 0,3 mio. kr. i takstændringer. 
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I 2015 er der 23 nye STU-forløb, hvoraf 12 kommer fra specialklasserne på de frederikshavnske skoler, en 
målgruppe, der udover taksten på gennemsnitlig 220.000 kr. pr. år ofte omfattes af krav om 15 - 28 støtteti-
mer afhængig af handicap og diagnose. Kravet om støttetimer er stadigt voksende og er derfor blevet et 
fælles fokuspunkt i det regionale samarbejdsforum. Center for Unges visitationsudvalg har nu stillet krav om, 
at et evt. behov for støttetimer fremover så vidt muligt skal afklares, inden der tages endelig beslutning om 
uddannelsesinstitution. 
 
De resterende 11 nye STU-forløb fordeler sig på generelle indlærings vanskeligheder, ADHD, asperger og 
autisme, samt en meget lille gruppe med specifikke handicap som syn og hørelse. 
 
STU eleverne henvises fortrinsvis til SPV Hjørring og PMU i Bindslev. Målgruppen i Hjørring er især elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og autisme, mens PMU tegner sig for en stor gruppe af 
unge, der har behov for at afprøves i forskellige værksteder. Men også Nr. Vesterskov anvendes til den mål-
gruppe, der kan profitere af deres tilbud. 
   
I indeværende år har visitationsudvalget haft fokus på at afprøve unge på arbejdsmarkedet med henblik på 
EGU eller andre arbejdsmarkedsuddannelser forud for eventuel STU. Økonomisk er det på kort sigt ikke 
billigere, idet prisen på tilbuddene modsvarer prisen på STU. I 2015 er der visiteret 5 unge til arbejdsmar-
kedsuddannelser, hvilket påvirker Arbejdsmarkedsområdet med et forbrug på 0,6 mio. kr.  
 
Sammenholdes budgettet i 2015 med budgettet for 2012 ses en nedjustering på 5,6 mio. kr. i perioden. Elev-
tallet er i samme periode forholdsvist uændret – der er 3 elever mere i 2015 - mens udgiften er nedbragt med 
0,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen er, som et resultat af et øget fokus på at finde billigere tilbud, således faldet. 
 
 
Familieområdet (15 – 18-årige)  
Budgetområdet dækker unge mellem 15 og 18 år anbragt i familiepleje, på opholdssteder og institutioner 
samt forebyggende foranstaltninger. Området dækker også interne forebyggende foranstaltninger - Bo-
hjemme-støtte og støtte/kontaktpersoner. På familieområdet er der et budget på 49,5 mio. kr. og der forven-
tes et underskud på 6,9 mio. kr. Der er i beregningen ikke taget højde for visitering af nye foranstaltninger 
resten af året.  
 
Siden budgetopfølgningen pr 30. april 2015 er der på anbringelsesområdet fundet og effektueret besparelser 
for 1,5 mio. kr., mens der i samme periode er iværksat foranstaltninger for 2,7 mio. kr. De iværksatte foran-
staltninger dækker over 21 unge, hvoraf 7 unge er overleveret fra Center for Familie med allerede igangvæ-
rende foranstaltninger. De resterende 14 er unge, hvor det har været nødvendigt at iværksætte mere vidt-
rækkende foranstaltninger end hidtil pga. en stærk forværring af deres sociale situation. Det er unge, hvor 
der tidligere har været forsøgt iværksat støtte i barndommen.  
 
Udgifterne til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er stigende. Der forventes et underskud på 0,7 mio. kr., 
som skyldes flere udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste end budgetteret.  
 
Efter budgetopfølgningen pr 30. april 2015 er der indført nye procedurer for en mere ensrettet visitation af 
foranstaltninger, samtidig med at der arbejdes videre med at finde yderligere besparelser på området. Der-
udover vil Center for Unge, i så mange tilfælde det er muligt, forsøge at skabe interne alternativer til eksterne 
tilbud (Bo-hjemme-støtte eller støtte/kontaktperson).  
 
Budgetområdet har siden Center for Unges etablering haft en øget tilgang af unge. Pr. august 2015 udviste 
denne tilgang en forskel på 115 unge.  
 
 
 
Socialområdet (18 – 25-årige) 
Budgetområdet dækker unge mellem 18 og 25 år i midlertidige botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstil-
bud samt misbrugsbehandling. Området dækker også interne tilbud på Birketoften og hjemmevejledning. På 
socialområdet forventes et overskud på 0,7 mio. kr. Der er i beregningen ikke taget højde for nye visiteringer 
til botilbud resten af året. Budgetområdet er efter budgetkorrektion tilført 5,2 mio. kr. fra Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.  
 
Siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der på området fundet og effektueret besparelser for 1,9 mio. 
kr. Der er dog siden 30. april 2015 visiteret 18 unge til botilbud, bostøtte og misbrugsophold for i alt 2,2 mio. 
kroner.  
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De 2,2 mio. kr. er et resultat af iværksatte foranstaltninger for 16 unge, hvor der enten er - eller tidligere har 
været - iværksat foranstaltninger af mere eller mindre omfattende karakter. Foranstaltningerne dækker bl.a. 
over misbrugsbehandling i døgnregi, hvor der for eksempel tidligere har været forsøgt ambulant behandling 
eller botilbud på grund af lav intelligens og lavt funktionsniveau. Herudover er 2 unge, som har vist sig at 
være meget dårligt fungerende, tilflyttet kommunen.  
 
Der er pt. tre unge, som i løbet af efteråret fylder 25 år og derfor skulle være overgået til Center for Social- 
og Sundhedsmyndighed. De bliver imidlertid i Center for Unge pga. et års evalueringen, da de ifølge evalue-
ringen skal overgå til Center for Unge fra 2016. Udgiften til disse tre borgere er i alt 0,7 mio. kroner, som 
forventes overført fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  
 
Center for Unge udfordrer fortsat grundlaget for foranstaltninger samt serviceniveauet på området og vil i så 
mange tilfælde som muligt forsøge at skabe interne alternativer til eksterne tilbud. 
 
 
Arbejdsmarkedsområdet 
På arbejdsmarkedsområdet var der pr 30. april et forventet underskud på 3,3 mio. kr. Det forventede under-
skud er pr. 31. august nedbragt til 2,8 mio. kr. Underskuddet skal hovedsageligt findes på forbrug af mento-
rer samt deltagelse i projektet ”Unge i Vækst”.  
 
Der er siden budgetopfølgningen pr 30. april 2015 fundet besparelser for 1,3 mio. kroner, hovedsageligt på 
kontrakter med eksterne parter, der er forhandlet ned i pris samt brug af interne tilbud i stedet for eksterne 
tilbud. Der er dog en stigning i udgifterne til unge i Projektafdelingen, mentorstøtte, Unge i Vækst samt alter-
native tilbud til STU-elever i arbejdsmarkedsregi.  
 
På mentorområdet forventes i 2015 et underskud på 1,5 mio. kr. 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 forbruget på mentorområdet negativt. Det er dog lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate 
hen over året, bl.a. ved at lade en taskforce udfordre vurderingen omkring uddannelsesparathed. Der arbej-
des således målrettet med at forberede de unge og konvertere dem fra aktivitetsparathed til uddannelsespa-
rathed, så udgiften på mentorområdet kan nedbringes. 
 
Vedrørende ”Unge i Vækst” forventes i et underskud på 0,9 mio. kr. Projekt ”Unge i Vækst” har som forsøg 
kørt i 4 år og har haft succes med at forberede mulighederne for både opstart og fastholdelse af uddannelse 
markant. Der var i 2015 derfor planlagt implementering af projektet i form af et forårshold og et efterårshold 
med 14 deltagere på hvert hold. Investeringen har været et sats for at imødekomme kravene i Beskæftigel-
sesreformen frem mod 2016, men set i lyset af de økonomiske udfordringer i 2015 sammenholdt med gen-
opretningsplanen og de noget beskedne resultater fra forårsholdet, blev efterårsholdet aflyst. Center for Un-
ge fik i den forbindelse forhandlet den samlede pris ned, således at der blev opnået en besparelse i 2015 på 
0,4 mio. kr. Dog påvirker området samlet set fortsat budgettet negativt. Ved koordineret indsats forventes 
det, at Center for Unge selv kan løfte opgaven bl.a. igennem det interne tilbud Step Up.  
 
Center for Unge har i løbet af 2015 konverteret dyre eksterne tilbud til aktivitets- og uddannelsesparate unge 
til billigere interne tilbud (Step Up, madhold, misbrugsprojekt mv) i forsøget på at nedbringe udgifterne i 2015 
og ikke mindst i 2016.  
 
Der er pt. 7 unge, som i løbet af efteråret fylder 25 år og derfor skulle være overgået til Center for Arbejds-
marked. De bliver imidlertid i Center for Unge pga. et års evalueringen, da de ifølge evalueringen skal overgå 
til Center for Unge fra 2016. Udgiften til disse borgere udgør i alt 0,2 mio. kroner, som forventes overført fra 
Center for Arbejdsmarked.  
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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 

 
200.364 

 
198.034 

 
194.918 

 
-5.446 

 
Budgetrammen for Dagtilbud er på 181,2 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. august  
2015 udviser et overskud på 5,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 3,1%  
 
Det overordnede resultat dækker over et overskud på henholdsvis fælleskontoen, og de enkelte dagtilbuds-
distrikter, et underskud på fritidscentre og aftenklubber og et overskud på den kommunale dagpleje. 
 
 
Fælleskonto 
På fælleskontoen for center for dagtilbud forventes et overskud på 4,9 mio. kr. Årsagen til det forventede 
mindreforbrug er, at der i budgetteringsforudsætningerne for 2015 er indlagt 2,2 mio. kr. som indtægter fra 
ministeriet vedrørende projekt mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015. Herudover er der konstateret et 
fald i antallet af visiterede børn til §32-tilbud (specialpladser i dagtilbud), hvilket beløber sig til 1,3 mio. kr. 
samt et forventet mindreforbrug på økonomisk friplads/søskendetilskud på 1,4 mio. kr.   
 
 
Dagplejen 
Dagplejen forventer et overskud på budgettet i 2015 på 0,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at der er 
tilført et budget til hver dagplejer, der indeholder udgifter til gæsteplejevederlag, fratrædelsesgodtgørelse, 
jubilæer, etc.  
 
 
Dagtilbudsområderne 
Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner forventes samlet set at udvise et overskud i stør-
relsesordenen 0,2 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 1 daginstitution og 3 dagtilbudsdistrikter som kommer ud af året 
med et underskud og de øvrige dagtilbudsdistrikt/daginstitutioner kommer ud i balance eller med et over-
skud. 
 
I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er det forventet overskud fra 3,3 mio. kr. øget til 5,6 mio. kr., 
hvilket skyldes de økonomiske midler fra ministeriet til projekt ”pulje til mere pædagogisk personale i dagtil-
bud”. 
 
 
Fritidscentre og Aftenklubber 
Budgetrammen for fritidscentre og aftenklubber er på 19,2 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat 
pr. 31. august 2015 er et underskud på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,0 % 
 
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%. 
 
Der blev oprindeligt budgetlagt med 567 børn til budget 2015. Den gennemsnitlige belægning for 2015 viser 
pt. 461 børn. 
 
I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 har det forventet underskud ændret sig fra 1,4 mio. kr. til 
0,2 mio. kr. 
 
Den største ændring er sket i HotSpot Frederikshavn. Bangsboklubben, Ungdomsgården Hånbæk og Kaj 
Bundvad Fritidscenter fusionerede i februar 2015, og pr. september er de tre fritidsklubber rykket sammen på 
Rømøvej. Der er sket afskedigelser og ændringer i arbejdstid. Den fulde virkning vil først få 100 % gennem-
slag i 2016. Ungdomsgården Hånbæks skib og bus er blevet sat til salg. Det er allerede lykkes af få solgt 
klubbens fritidshus på Rønnerhavnen. 
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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 

 
124.041 

 
124.117 

 
123.958 

 
-83 

 
Budgetrammen for familieområdet er på 124,0 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultatet pr. 31. 
august 2015 er et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,1 % 
 
 
Myndighed og foranstaltninger  
I Myndighed og foranstaltninger er der 4 distrikter (Nord, Øst, Vest og Syd). Herudover er der Specialteamet 
samt de udførende enheder, der består af Døgncenteret, Familiehuset og Krisecenteret.  
 
I Myndighed og foranstaltninger ses et forventet samlet underskud i 2015 på 1,9 mio. kr. 
 
Resultatet fremkommer primært ved et merforbrug inden for anbringelsesområdet på 4,1 mio. kr. Det har 
ikke været muligt at nedbringe anbringelsestallet med den størrelse der lå i budgetforudsætningen.  
 
Siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, har antallet af anbringelser ændret sig fra 118,8 til 119,9. Æn-
dringen er primært sket inden for plejefamilieområdet og socialpædagogisk opholdssteder.  
 
Udgifter på familieplejeområdet til vederlag, lommepenge, beklædning, kost og logi er ifølge KL`S taksttabel 
for 2015 fremskrevet med en større procentsats end budgetterne. Derved er der fremkommet et merforbrug 
på disse udgifter 
 
Derudover forventes der et merforbrug på forebyggende foranstaltninger samt betaling for døgninstitutioner i 
andre af landets kommuner. 
 
Modsat retning er det primært udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, Døgncenteret og Krisecentret hvor der er 
tale om et mindreforbrug.  
 
Døgncenteret og Krisecenteret har mindreforbrug på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Dette handler 
om opbremsningen efter sidste budgetopfølgning og der er bl.a. tale om udsættelse af udgifter, som ikke 
direkte knytter sig til det helt daglige forbrug og serviceniveau, f.eks. udskiftning af inventar og etablering af 
cykelskur. 
 
 
PPA 
PPA forventer et overskud på 2,0 mio. kr. 
 
Der har ikke været afholdt udgifter til særlig dagtilbud § 32 pladser, og der er ikke aktuelt kendskab til, at der 
vil blive det resten af året. 
 
Det er besluttet, at der primært skal sættes midler af til aktiviteter i forbindelse med etablering af Bæredygtigt 
Børneområde. Der er hentet besparelser i forbindelse med ansættelsesforhold grundet barsler, strukturæn-
dringer og stillingsledighed i perioder. Flere af PPA´s opgaver er indtægtsdækkede, hvilket også har indfly-
delse på regnskabet. 
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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 

 
8.507 

 
-2.753 

 
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsramme for 2015 er på 11,2 mio. kr. og regnskabet forven-
tes i 2015 at udvise et overskud på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 24,4%.  
 
Ud af det forventede regnskabsoverskud på 2,7 mio. kr., er de 2,3 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det 
betyder, at det forventede anlægsoverskud i 2015 er på 0,4 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægs-
budgetramme i 2015.  
  
. 
 
 
 



Bilag: 2.1. Samlet bilag med valgfagsbeskrivelser skoleår 2015/16

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedato: 08. oktober 2015 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 151577/15



Strandby Skoleafdeling - Distrikt Nord

dok. 151559-15

Livsfilosofi og etik

Kompetenceområde Kompetencemål Faser

Eleven har viden om 
udvalgte tidperioders 

filosofer

Livsfilosofi og etik
Eleven opnår viden omkring forskellige 
livsfilosofiske teorier og etiske modeller

1. 

Mennesket

Eleven kan reflektere 
over betydningen af 

mennesket valg ud fra 
livsfilosofiske 
betragtninger

Eleven kan tolke 
menneskelige valg ud 
fra udvalgte filosofers 

tænkning

Eleven har viden om 
menneskets forskellige 
handlemåder set i lyset 

af udvalgte filosofers 
tænkning

Eleven har viden om 
udvalgte filosofers 

teorier om menneskets 
drivkræfter

Eleven kan reflektere 
over de etiske valg de 

støder på i deres 
hverdag

Eleven har viden om 
udvalgte etiske modeller

Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse og indsigt i udvalgte livsfilosofier og etiske modeller, således at eleven kan forholde sig til de forskellige valg og etiske beslutninger, der hører menneskets hverdag til.

Eleven skal gennem forelæsning, klassesamtaler, gruppearbejde omkring cases samt paneldiskussioner opnå forståelse for hvorledes de udvalgte terioer kan forklare menneskets handle- og væremåde i hverdagssituationer. Primært med udgangspunkt 
i hverdagssituationer, der hører ungdomslivet til.

Fagformål

Læseplan

Livsfilosofi Etik

Færdigheds- og vidensmål

Filosofiens historie Fremstilling

Eleven kan 
tidsbestemme udvalgte 

filosofier

Eleven kan fremstille og 
vise livsfilosofiske og 

etiske begreber i 
udvalgte digitale medier

Eleven har viden om 
udvalgte digitale 

mediers 
anvendelsesmuligheder 

i relation til 
kompetenceområdet



SKOLEDISTRIKT ØST 

dok. nr. 1507720-15

Natur og udeliv

Kompetenceområde Kompetencemål Faser

Natur og Udeliv skal give eleverne kompetencer til at klare en overnatning i det fri samt finde årstidens spiselige planter og dyr. Eleverne skal lære at udnytte hinandens styrkesider samt kompensere for de svage sider, for at få holdet 
bedst muligt igennem forløbet. Samarbejde er et nøgleord i undervisingen, der vil bestå af praktiske opgaver og undersøgelser i naturen, foredrag, naturvandringer samt indsamling af data. Formålet med faget er at eleverne opnår viden 

om forhold der er vigtige for overlevelse i naturen, får trænet de sociale kompetencer samt får en oplevelse for livet. 

Gennem foredrag af interne og eksterne undervisere skal eleverne tilegne sig viden om spiselige planter og dyr, fangstmuligheder samt tilberedning. Efterfølgende skal eleverne selv finde og fange dyr og planter og tilberede dem på 
rette vis. Eleverne præsenteres også for de faktorer, som er afgørende for at klare en nat i det fri. Denne viden skal eleverne anvende i en perspektivering til andre dele af verden med et andet klima og andre muligheder for at finde 
materialer til konstruktion af ly. Eleverne skal kommunikere deres indsamlede viden til resten af holdet. To gange om året lægges en større del af undervisningstiden som en overnatning enten i skov eller ved strand. Denne overnatning 
har til formål at afprøve elevernes viden og færdigheder både fagligt og socialt. I overnatningen om efteråret er fokus først og fremmest på at finde og lave mad samt skaffe ly og varme. I overnatningen om vinteren er fokus primært på 
overlevelse - dvs. at lave bål i en våd skov, at holde varmen, at holde sig tør, at lave noget varmt at drikke. 

Fagformål

Læseplan

Ly Bål

Færdigheds- og vidensmål

Spiselige planter Vand Vejrforhold

Eleverne skal finde 
spiselige planter og 

tilberede dem.

Eleverne skal finde 
drikkevand.

Elever skal vide 
hvor og hvor-dan 
man skaffer sig 

drikkevand 
forskellige steder.

Eleverne skal kunne 
udvælge 

hensigsmæssige 
redskaber og tøj.

Eleverne skal have 
kendskab til vejrets 

indflydelse på 
overlevelses-
muligheder.

Spiselige dyr

Eleverne skal kunne 
lave et effektivt ly.

Eleverne skal finde 
og fange spiselige 
dyr og tilberede 

dem.

Eleverne skal 
have kendskab til 
spiselige dyr og 

hvordan de 
fanges.

Gruppens kompetencer

Eleverne skal 
anvende gruppens 

ressourcer mest 
hensigts-mæssigt.

Eleverne skal 
begrunde valget 

af materialer 
samt opbygning.  

Eleverne skal kunne 
tænde et bål.

Eleverne skal 
have viden om 

hvor man finder 
tørt træ - også i 

regnvejr.

Eleverne skal have 
kendskab til 

spiselige planter og 
hvor de kan findes.

Eleverne skal 
definere og 

anvende gruppens 
kompetencer 

korrekt.

Samarbejde Kommunikation

Eleverne skal 
formidle viden og 

oplysninger til 
andre.

Eleverne skal kunne 
anvende 

kommunikation 
som konflikt-
dæmpende 

redskab.

Eleverne skal 
kende til gode 
samarbejds-

former.

Eleverne skal kunne 
indgå i et givende 
samarbejde med 

andre.

Undersøgelse/ 
Modellering

Eleverne kan 
undersøge et 

naturområde for 
overlevelses-

muligheder mht. at 
finde ly, mad samt 

lave bål.

Social/ kommunikation
Eleverne kan udnytte 

egne og gruppens 
ressourcer optimalt.

Samspil

Eleverne skal 
have kendskab 

til egen 
indvirkning på 

andre. 

Eleven skal kunne 
tilpasse sin adfærd 

til situationen og de 
andre elever. 

1.

1. 



Skoledistrikt Øst  

Valgfag: Italiensk kultur og sprog 
Fagformål : 
 
Hvad? 
Elever på valgfaget ”Italiensk kultur og sprog” skal tilegne sig viden om den italienske kultur og dets historie. Derudover skal eleverne lære så meget 
italiensk, at de kan indgå i simple samtaler på italiensk.  
 
Eleverne bliver præsenteret for elementer fra den italienske kultur, såsom mad, familien, mafia, fodbold osv. 
 
Eleverne præsenteres for udvalgte begivenheder/perioder/mindesmærker i den italienske historie, såsom Romerriget, Italiens tilblivelse, fascismen, 
Colosseum, Renæssancen osv.  
 
Hvordan? 
 
Eleverne lærer det italienske sprog gennem et opgavehæfte, små lege og dialoger, lytteøvelser, oplæsning, korte undervisningsfilm og 
tavleundervisning.  
 
Eleverne tilegner sig viden på de kulturelle og historiske områder gennem film og tekster. 
 
Hvorfor? 
Tilegnelsen af et fremmedsprog udvider ens horisont. Turistrejsen til Italien bliver en del lettere og derudover kan man få endnu større indsigt i 
kulturen, da man kan kommunikere med befolkningen.  
 
Viden om historien og kulturen i Italien giver os en større indsigt i, hvad det vil sige at leve i en anden kultur samtidig med, at vi selv bliver bevidste 
om, hvad vores egen kultur indeholder.  
 
 
 
 
 

Dok nr 150722-15 



 
 
 
Kompetence- 

området 
Kompetence- 

mål 
Færdigheds- og vidensmål 

 
Italiensk sprog og 
kultur 

 
Eleven får indsigt i 
det italienske sprog 
og kultur. Eleven 
skal derigennem 
blive mere bevidst 
om egen kultur. 

Det italienske sprog 
 

Den italienske kultur Den italienske historie 

 
Eleven kan 
præsentere 
sig og indgå i 
simple 
samtaler på 
italiensk. 
 

 
Eleven har 
viden om den 
grammatiske 
opbygning af 
sproget. 

 
Eleven har 
kendskab til 
den italienske 
kultur. 

 
 
Eleven kan 
bruge sin 
viden om den 
italienske 
kultur til at 
belyse dele af 
den danske 
kultur. 
 

Eleven har 
kendskab til 
vigtige 
begivenheder/ 
perioder i den 
italienske 
historie.  

 
Eleven kan sætte 
de historiske 
begivenheder ind i 
en sammenhæng, 
så de giver mening 
i forhold til den 
italienske kultur i 
dag. 
 

 

Dok nr 150722-15 



DISTRIKT ØST 

Skoledistrikt ØST

dok. nr 150724-15

Kend dig selv og dine grænser

Kompetenceområde Kompetencemål Faser

Eleverne skal i valgfaget Kend dig selv og dine grænser arbejde med, hvordan de kan styrke deres eget selvværd. Eleverne skal afprøve forskellige måder 
og teorier, der kan være medvirkende til at styrke deres kompetencer således, at de gerne skulle blive bedre rustet til at klare hverdagen i et oftest 

hektisk ungdomsliv. 

Valgholdet tilbydes udskolingseleverne i distrikt Øst. Eleverne vælger faget udfra interesse i at få et bedre kendskab til dem selv og deres muligheder for 
at ændre synet på eget liv samt de muligheder, de har for at styrke deres egen livsduelighed ved hjælp af indsigt i pyskologien samt redskaber fra 
Mindfuldness. Ligeledes vil der i faget forekomme forskellige aktiviteter, hvorved elevernes grænser vil blive sat på prøve.

Fagformål

Læseplan

Udviklingspsykologi Socialpsykologi

Færdigheds- og vidensmål

Personlighed og identitet

Eleverne kan 
forholde sig til, at 

mennesker udvikler 
sig i en livslang 

proces, og at arv, 
miljø og kultur er af 
betydning herfor.

Eleverne kan 
forholde sig til 

mennesker 
forskellighed.

Eleverne har 
viden om, at 

mennesker har 
forskellige roller 

og agerer 
derefter i deres 

daglige liv. 

Nærvær

Eleverne kan forstå 
begrebet nærvær 
og arbejde med 

det.

Eleverne har 
viden om 
hvordan 

mennesket 
udvikler sig 
psykisk i en 

livslang proces.

Eleverne kan 
forholde sig til, at 
individet ses og 

forstås i forholdet til 
de andre.

Eleverne har 
viden om 

psykologiske 
samspil 

mennesker i 
mellem. 

Eleverne har viden 
om at sansernes 

betydning for 
nærvær. 

Yoga Nuet

Eleverne har 
viden om, 

hvorfor det er 
vigtigt at være 

venlig og kærlig 
overfor sig selv i 

nuet.

Elevern kan 
forholde sig til 

vigtighed i at være i 
nuet.

Eleverne har 
viden om, at 

yoga kan 
fremme deres 

koncentrationse
vne.

Eleverne kan udføre 
simple yoga øvelser.

Psykologi 

Eleverne kan vurdere 
samspil mellem deres 
egen trivsel og psyke 
i dagligdagen og i et 

fremtidigt perspektiv

Mindfulness

Eleverne har 
kendskab til 

forskellige måder 
hvorpå man kan 

arbejde med 
mindfuldness i 

dagligdagen således, 
at de kan bruge det 

som et redskab  
fremadrette i deres   

liv.

Opmærksomhed

Eleverne har 
viden om 

hvorfor, det er 
vigtig at 

acceptere 
tingene, som de 

er. 

Eleverne kan 
acceptere ting 

uanset, og de er 
gode eller dårlige.

1.

1. 
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Navn Titel Sted

1 Alice Bomholt Nielsen Faglig koordinator Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

2 Anders Broholm Andersen Udvalgsformand Sundhedsudvalget

3 Anders Ferløv Andersen Afdelingsleder Projektafdelingen og integrationsteamet, Center for 
Arbejdsmarked

4 Birgitte Kvist Afdelingsleder Sundhedscentrene, Center for Sundhed og Pleje

5 Flemming Søborg Centerchef Center for Arbejdsmarked

7 Heidi Juel Frederiksen Afdelingsleder Ledighedsafdelingen, Center for Arbejdsmarked

8 Jannie Mose Pedersen Faglig koordinator Specialteamet, Center for Arbejdsmarked

9 John Karlsson Udvalgsformand Arbejdsmarkedsudvalget

10 Jon Rode Jørgensen Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

11 Jytte Egetoft Thøgersen Centerchef Center for Sundhed og Pleje

12 Jytte Heisel Afdelingsleder Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

13 Lars Krogsgaard Faglig koordinator Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

14 Lis Rønholt Haga Afdelingsleder Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

15 Louise Rohde Ac medarbejder Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

16 Marianne Skrubbeltrang Chefkonsulent Center for Sundhed og Pleje

17 Mette Krog Dalsgaard Jobcenterchef Center for Arbejdsmarked

18 Mette Neist Afdelingsleder Specialteamet, Center for Arbejdsmarked

19 Natascha Larsen Viese Gejhede Ergoterapeut Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

20 Rikke Albrektsen Direktør Center for IT, Digitalisering og velfærdsteknologi, Center 
for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykia-
tri, Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Ledel-
sessekretariatet

21 Rikke Møller Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

22 Sisse Kit Jensen Faglig koordinator Forsikrede ledige, Center for Arbejdsmarked

23 Susan Christensen Adm. sekretær Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

24 Tanja Bigum Jacobsen Faglig koordinator Kontanthjælp, Center for Arbejdsmarked

25 Tina Skou Meinertz Ac medarbejder Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

26 Gitte Rise Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

27 Taija Vangsø Erichsen Afdelingsleder Center for Unge

28 Arthur Corneliussen Centerchef Center for Unge

29 Britta Andersen Afdelingsleder Center for Unge

31 Anne Marie Nielsen Sundhedsvejleder Center for Sundhed og Pleje

32 Dorte Susanne Petersen Sosu-assistent Center for Sundhed og Pleje

33 Britta Andersen Glargard Afdelingsleder Misbrugsbehandling, Center for Handicap og Psykiatri

34 Jens Peter Aagaard Gam Afdelingsleder Socialenheden, Center for Social- og Sundhedsmyn-
dighed

35 Susanne Thaarup Afdelingsleder Aktivitet og træning, Center for Sundhed og Pleje

36 Helle Yding Kooij Gruppeleder Træningscentre, Center for Sundhed og Pleje

37 Malene Ryberg Christiansen Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

38 Anna Brita Nedergaard Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

39 Liselotte Noer Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

40 Marianne Bagh Jørgensen Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

41 Karen Eriksen Konsulent KL

42 Lene Dørfler Konsulent KL

         
    
              
 

   

TEMADAG

Samarbejde om borgernes sundhed og 
arbejdsmarkedsparathed



Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

 
Formål
Formålet med temadagen er at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet mellem sund-
heds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen er inviteret ledere, medarbejder og politikke-
re med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Center for arbejdsmarked, 
Center for sundhed og pleje, Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 

Dagen faciliteres af Karen Karlsson Eriksen og Lene Dørfler fra Center for Forebyggelse i Praksis, KL 
og vil være en vekslen mellem oplæg, idéudvikling og gruppedrøftelser

Karen Karlsson Eriksen, Konsulent 
Karen har været projektleder for Fødevarestyrelsens indsats for at fremme sund mad 
og måltider hos børn og unge. Hun har organiseret den landsdækkende rådgivning af 
kommuner og været koordinator for Fødevarestyrelsens Alt om kost rejsehold.

Karen er cand.scient. i Human ernæring og har kurser i bl.a. netværksdannelse, 
coaching og projektledelse.

Lene Dørfler, Konsulent
Lene kommer fra en stilling som sektionsleder i Silkeborg Kommune, hvor hun havde 
ansvaret for udviklingen og den tværgående organisering af den sundhedsfremmende 
og forebyggende indsats siden 2007, herunder også udviklingen af samarbejdet med 
hospitaler og praksis. Derudover har Lene mange års erfaring som underviser i syge-
plejerskeuddannelsen.

Lene er cand.scient.san. og har en grunduddannelse som sygeplejerske. Lene har desuden syste-
misk lederuddannelse og projektlederuddannelse.

Dagens program:

13:00-13:15 
Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse i Frederikshavn.
Hvorfor mødes vi i dag og hvor skal vi arbejde hen imod. 
Velkomst ved Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune

13:15-13:25 
Introduktion til dagens program.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

13:25-13:45 
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Frederikshavn. 
Kort overblik med hvilke tilbud sundhedscenteret har til borgene og hvilke målgrupper arbejds-
markedsområdet henvender sig til. 
Oplæg ved Afdelingsleder Birgitte Kvist, Center for Sundhed og Pleje og Centerchef Flemming Sø-
borg, Center for Arbejdsmarked.

13:45-14:15 
Borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
Hvilke sundhedsudfordringer har borgerene uden for arbejdsmarkedet, og hvilke indsatser anbefa-
ler Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, at kommunen iværksætter. Erfaringer fra andre kom-
muner på samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet.
Oplæg ved Center for Forebyggelse i Praksis

14:15-14:30 
Pause

14:30-15:10 
Kommunens kerneopgave for den sundhedsudfordrede borger uden for arbejdsmarkedet.
Med udgangspunkt målgrupperne: 
  1. Sygedagpenge og fleksjobbere 
  2. Kontanthjælpsmodtagere
  3. Unge 

Drøftes i grupper 
  • Hvordan samarbejder vi nu om målgruppen?
  • Hvilke udfordringer er der i samarbejdet?
  • Hvilke behov er der for nye sundhedsindsatser? 
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

15:10-15:30 
Ideer til udvikling af samarbejdet på tværs i Frederikshavn.
Opsamling fra gruppedrøftelserne på vilkår og potentialer for samarbejdet mellem sundheds- og 
beskæftigelsesområdet og ideer til ny samarbejdsflader.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

15:30-16:10 
Konkretisering af samarbejdsmulighederne fremover.
I grupperne drøftes ideerne til nye samarbejdsflader, hvad kræver det af sundheds- og arbejds-
markedsområdet, hvordan kan der arbejdes videre med ideerne. Konkretisering af mindst én ide i 
en konkret handleplan, der kan præsenteres for plenum. 

16:10-16:30 
Udvikling af samarbejdet i Frederikshavn i fremtiden.
Opsamling i plenum på gruppernes konkrete forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

16:30- 17:00 
Vejen videre efter i dag.
Ved Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune
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Bilag 2 
 

Ansøgningsskema 

1. Rammeforsøg  

2. Kommunens navn  

3. Skoler omfattet af ansøgningen  

4. Underskrift  

5. Kontaktperson  

Kontaktperson og dennes telefonnummer og e-

mail. 

 

6. Målgruppe  

Det bedes beskrevet, hvor mange elever der 

forventes at deltage i det konkrete rammeforsøg, 

herunder på hvilket klassetrin. 

 

7. Ønsket forandring 

Beskriv, hvilken forandring for eleverne deltagelse 

i rammeforsøget skal bidrage til. 

 

8. Konkrete mål og succeskriterier 

Beskriv de konkrete mål og den eller de konkrete 

effekt(er)/forandring(er), projektet skal skabe for 

eleverne, herunder særligt hvilke resultater man 

forventer at se på elevernes faglige og alsidige 

udvikling, når projektet er afsluttet.  

 

Beskriv succeskriterier for, om projektets mål 

opnås.  

 

9. Hvordan nås resultaterne  

Beskriv så kort og præcist som muligt forsøgets 

forandringsteori. Forandringsteorien er en 

beskrivelse af årsags-virkningsforholdet 

(kausaliteten) mellem de centrale aktiviteter/ 

indsatser i projektet og den forandring, man 

ønsker at opnå for eleverne.   

  

10. Forslag til metode til evaluering, herunder 

beskrivelse af forslag til den løbende 

evaluering/ opfølgning, og hvordan projektet 

i øvrigt dokumenteres  

Beskriv, hvordan forsøget foreslås evalueret og 

dokumenteret i form af løbende monitorering, 

evaluering og effektforskning mv.  

 

11. Forsøgets organisering 

Beskriv, hvordan forsøget planlægges organiseret.  

 

12. Kommunikation til forældre og elever  

Beskriv, hvordan kommunen/skolen vil 

 



informere forældre og elever om forsøgets 

gennemførelse.  
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Uddannelsesstrategi 2015

I Frederikshavn kommune bliver adgangen til kvalificeret arbejdskraft en af de allerstørste udfordringer for at sikre vækst 
og udvikling af lokalsamfundet. Med afsæt heri har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at 45 % af en ungdomsårgang 
skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelsesstrategien Nutidens børn og unge – Fremtidens medarbejdere sætter handling på hvordan 45 % -målsæt-
ningen skal indfries i et tæt samarbejde mellem kommunens folkeskoler, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannel-
sesinstitutioner.

Vi vil have, at de unge i Frederikshavn kommune har et stort kendskab til de lokale virksomheder og de fremtidige kom-
petencebehov, ligesom de unge skal kende alle de lokale uddannelsestilbud. 

Vi har brug for at de unge griber de muligheder, der ligger foran dem, derfor har vi som kommune en rolle i at udvikle 
robuste og nysgerrige børn og unge.

At opnå disse mål kræver en samlet indsats fra mange parter, og folkeskolen skal være et væsentligt omdrejningspunkt. 
Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget allerede besluttet at oprette en erhvervsplaymaker, der skal være igangsætter på 
denne opgave. 

Venlig hilsen

Pia Karlsen
Fungerende udvalgsformand Børne- og Ungdomsudvalget
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Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker
Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2015

Udviklingsstrategien rammesætter de unikke muligheder, der er 
for at skabe positiv udvikling i Frederikshavn kommune ved at 
sætte en retning for de konkrete indsatser, der tilsammen skal 
skabe en positiv spiral, som realiserer mulighederne for vækst 
og mulighederne for mennesker:
• Arbejdskraft som vækstmotor
• Nutidens unge – Fremtidens medarbejdere
• Byerne som lokomotiver

Det strategiske afsæt

Vi vil være bedre
Skolepolitik for Frederikshavn Kommune 
2014-2017

Skolepolitikken angiver de skolepolitiske mål for sko-
levæsenet i Frederikshavn Kommune frem til 2017. 
Omdrejningspunkterne er forbedrede faglige resulta-
ter, kontinuerligt arbejde med elevernes trivsel samt 
implementering af nye elementer i skoledagen som 
følge af folkeskolereformen. Emnerne uddybes under 
overskrifterne:
• Læring, motivation og trivsel
• Hoved og hænder
• Hjertet med
• Form og fornyelse
• Viden og samarbejde
• Fordi verden venter

De fire vækstspor

Frederikshavn Kommune satser særligt på vækst inden for erhvervs-
områderne Energi, Det maritime, Fødevarer og Turisme & Oplevelser - 
i daglig tale de fire vækstspor.

Det er områder, hvor der forventes et væsentligt vækstpotentiale, og 
hvor der allerede på nuværende tidspunkt er mangel på faglært ar-
bejdskraft. 

Børne- og Ungepolitik 
2014-2017 
Frederikshavn Kommune

Børne- og Ungepolitikken dan-
ner grundlaget for en ensartet til-
gang til og sammenhæng i arbejdet 
med børn, unge og familier, uanset 
om der arbejdes på det generelle 
og forebyggende område eller med 
en mere målrettet indsats over for 
børn og unge med behov for sær-
lig støtte.
Politikken arbejder med fire pejle-
mærker:
• Robusthed
• Potentiale
• Fællesskab
• Verden venter 
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I Frederikshavn kommune har vi en stærk og stolt tradi-
tion for at arbejde med råstoffer inden for både land-
brug, fiskeri og jernindustrien. Den tradition har fortsat 
stor betydning for lokalbefolkningens identitet og selv-
opfattelse.

Et væsentligt råstof er de børn og unge, som vokser op i 
lokalområdet.  De udgør en knap og afgørende ressource 
i forhold til at sikre vækst og udvikling i lokalsamfundet, 
og de vil derfor fremadrettet komme i høj kurs.  

Folkeskolen har en afgørende rolle i at udvikle denne 
ressource til fagligt dygtige og robuste børn og unge, som 
kan udnytte deres fulde potentiale. 

Vi har derfor i Frederikshavn Kommunes skolepolitik fast-
lagt et uddannelsespolitisk mål om, at vi vil være  bedre  
til at skabe højere faglige resultater samt styrke trivsel og 
motivation.  Elevernes fremtidige valg af uddannelse og 
job skal ligeledes indgå som en integreret del af folke-
skolens arbejde.

Med afsæt i ”Lysten til at lære mere” fra folkeskolens for-
målsparagraf vil vi i Frederikshavn Kommune skabe en 
folkeskole, der giver de unge lyst, mod, vilje og evne til 
at uddanne sig til fremtidens medarbejdere. 

Gennem viden, erfaringer og oplevelser skal folkesko-
len skabe gejst og nysgerrighed og skabe viden om det 
lokalsamfund, de vokser op i. Frederikshavn kommunes 
geografiske placering ud til havet har gennem tiderne 
defineret lokalsamfundets udvikling og livsvilkår. Denne 
placering spiller også i dag en væsentlig rolle, og beriger 
os både, når verden kommer til os, og når vi tager ud i 
verden. Ved at have en tæt kobling mellem det, der fore-
gå i det omkringliggende samfund og i folkeskolen, op-
står der en stolthed hos de unge over det lokalområde, 
de kommer fra.

Vi har som lokalsamfund en opgave i at skabe sammen-
hæng mellem lokale muligheder og de unges kompe-
tencer og fremtidsdrømme. De unge skal efter endt 
uddannelse i lokalområdet eller andetsteds være bevid-
ste om, hvilke muligheder der er for at indfri drømmen 
om det gode liv i Frederikhavn kommune.

Nutidens børn og unge
Fremtidens medarbejdere

”Uddannelsesstrategien tager afsæt i en uddannelses- og 

 erhvervspolitisk udfordring. Der er således en tæt kobling til 

skolepolitikken ”Vi vil være bedre”, Børne- og Ungepolitik-

ken 2014-2017 samt udviklingsstrategien ”Muligheder for 

Vækst – Muligheder for Mennesker”.
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Muligheder for vækst
Virksomhederne i Frederikshavn kommune er præget af 
vækst og udvikling. De 4 vækstspor – Det maritime, Ople-
velser & Turisme, Fødevarer og Energi tager udgangspunkt i 
Frederikshavn kommunes historiske styrkepositioner, hvor 
virksomheder og mennesker igennem generationer har op-
bygget unik viden og knowhow. Den stærke tradition skaber 
et optimalt grundlag for fortsat vækst og udvikling.

Havneudvidelserne i Skagen og Frederikshavn giver nye mu-
ligheder for vækst inden for alle 4 vækstspor. Et forsigtigt 
bud på jobskabelsen er 2.000 jobs. Virksomhederne  på hav-
nene har tilkendegivet, at de forventer at kunne udvide 
deres aktiviteter og skabe omkring 1.000 nye jobs. Udover 
væksten i de nuværende virksomheder giver havneudvidel-
serne øgede muligheder for tiltrækning af nye virksomheder, 
som forventes at skabe endnu 1.000 nye jobs.

Uddannelse som 
vækstmotor

Men samtidig bliver vi udfordret på en demografisk ud-
vikling, der viser et fald på 2.500 mennesker i den ar-
bejdsdygtige alder (16-65 årige) frem mod 2020. Samlet 
set vil Frederikshavn kommune komme til at mang-
le 4.500 personer med de rette kompetencer inden for få 
år.

Fremtidige kompetencer
Erhvervsstrukturen i kommunen er primært bestående af 
produktionsvirksomheder, der traditionelt er kendeteg-
net ved faglært arbejdskraft. Som følge af globaliseringen 
og ikke mindst vækstpotentialet i de 4 vækstspor age-
rer disse virksomheder på verdensmarkedet med deres 
produkter og knowhow. Det betyder, at vi fremadrettet 
skal leve af at koble dét, vores hjerner kan udtænke med 
det, vores hænder kan konstruere. Derfor er det vigtigt, 
at fremtidens medarbejdere besidder stærke håndværks-
mæssige kompetencer i koblingen med innovativ, sprog-
lig og forretningsmæssig forståelse. 

DRIVKRAFT 14
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Muligheder for mennesker

I dag vælger ca. 25 % af en ungdomsårgang i Frederiks-
havn kommune en erhvervsuddannelse, mens knap 68 
% vælger en gymnasial uddannelse. Udfordringen bliver 
særlig tydeligt, når de unges valg af uddannelse sættes i 
forhold til forventningerne for vækst og øget jobskabel-
se i erhvervslivet. Grundet udvikling og vækst i produk-
tionserhvervene og de store årganges tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet vil der fremadrettet være særlig mangel 
på erhvervsfaglig arbejdskraft. Tendensen ses nationalt, 
men erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune gør, at 
udfordringen her bliver særlig aktuel.

Men ikke nok med at tendensen i de unges uddannel-
sesvalg er en udfordring. Vi bliver i Frederikshavn kom-
mune også udfordret rent demografisk. Børnetallet i 
kommunen har været faldende gennem en længere år-
række, hvilket betyder at antallet af unge, der i dag væl-
ger en EUD, på ingen måde vil kunne kompensere for 
afgangen af erhvervsfaglig arbejdskraft.

Lokalområdets udfordring med mangel på faglært ar-
bejdskraft skaber en unik mulighed for de unge. Men for 
at udnytte muligheden er det nødvendigt at sætte fokus 
på de unges valg af ungdomsuddannelse, og her spiller 
folkeskolen en afgørende rolle. 

Derfor skal denne uddannelsesstrategi sætte retning for 
indfrielsen af målsætningen ”45 % af en ungdomsår-
gang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse” ved at 
de unge i Frederikshavn kommune træffer kvalificerede 
valg af uddannelse.

”Vi skal leve af at koble det vores hjerner kan 
udtænke med det vores hænder kan konstruere”
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Uddannelsesvalg
Udsigten til mangel på kompetent arbejdskraft i Fre-
derikshavn kommune er en stor mulighed for de unge. 
Væksten i det lokale erhvervsliv skaber et godt grundlag 
for at folde sit talent ud og skabe en spændende karrie-
revej. Det er vigtigt, at vi gør mulighederne synlige, og at 
vi tilbyder attraktive og fagligt solide uddannelsesudbud 
i vores lokalområde. I tæt samarbejde med ungdomsud-
dannelserne og virksomheder vil vi synliggøre jobmu-
ligheder, der giver unge lyst til at uddanne sig her eller 
vende hjem efter endt uddannelse.

Det kvalificerede valg af 
uddannelse

Vi bliver i Frederikshavn kommune udfordret på, at når 
elever i folkeskolen skal træffe valg af uddannelse, så fo-
kuserer de i højere grad på selve ungdomsuddannelsen 
frem for fremtidige jobmuligheder. Tendensen i andre 
lande er, at de unge vælger ungdomsuddannelse med 
afsæt i de fremtidige behov for arbejdskraft og kompe-
tencer. I Danmark oplever vi i højere grad, at de unge 
træffer dette valg med lyst som den afgørende faktor.

De senere års tilstrømning til de gymnasiale uddannelser 
afspejler samtidig også et valg baseret på genkendelig-
hed i undervisningsformen fra folkeskolen, og en konse-
kvens af et nationalt fokus på værdien af en akademisk 
uddannelse.

I Frederikshavn kommune har vi behov for at få 
koblet lysten til uddannelse med muligheder 
for karriere og behovet for arbejdskraft.
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Folkeskole

Uddannelse

Job

FRA

Helhedsorienteret vejledning
Der er således behov for en ændring i de unges måde, 
hvorpå de træffer valg af uddannelse og ikke mindst et 
revideret syn på folkeskolens rolle i denne proces. Hid-
til har der overvejende været et lineært syn i metodikken 
for valg af uddannelse. Forstået på den måde, at fol-
keskolen har vejledt til ungdomsuddannelser, og ung-
domsuddannelserne har vejledt til de videregående 
uddannelser.

Uddannelsesstrategien arbejder med et helhedsoriente-
ret vejledningsbegreb ”det kvalificerede valg af uddan-
nelse”, hvor de unge i folkeskolen i langt højere grad 
end tidligere får viden om og erfaringer med det loka-
le erhvervsliv og de karrieremuligheder, der er forbun-
det hermed. 

Realiseringen af Nutidens børn og unge - Fremtidens 
medarbejdere konkretiseres i form af følgende tre ind-
satsområder: 

• SYNLIGE VIRKSOMHEDER OG KARRIEREMULIGHEDER

• VEJLEDNING

• ROBUSTHED

Folkeskole

Job Uddannelse

TIL
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PARTNERSKAB
Frederikshavn Kommune tager initiativ til at indgå et partnerskab mellem kommunen, det lokale erhvervsliv, de lo-
kale ungdomsuddannelser samt de faglige interesseorganisationer. Formålet er at bidrage til målsætningen om, at 
45 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune skal tage en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved at gøre de 
unge i stand til at træffe kvalificerede valg af uddannelse, samt sikre høj kvalitet og intensitet i samarbejdet mellem 
skoler og erhvervsliv.

De fire folkeskoler indgår hver med en repræsentant i partnerskabet.

Partnerskabet skal ligeledes bidrage til at understøtte de lokale uddannelsesinstitutioner i at opnå bæredygtighed 
gennem samproduktion af et mangfoldigt udbud af attraktive tidssvarende uddannelser. Vi har fremadrettet brug for 
et mangfoldigt udbud af ungdomsuddannelser i lokalområdet for at gøre det muligt for de unge at uddanne sig lo-
kalt og dermed sikre et højt uddannelsesniveau i befolkningen.

Synlige virksomheder 
og karrieremuligheder

DET GØR VI:
- Partnerskabet bidrager til udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer koblingen mellem skoler og er-

hvervsliv som fx Drivkraft og Survival Skills
- Partnerskabet skal bidrage til kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at øge vidensniveauet om fremtidens 

kompetencebehov samt fremme den faglige inddragelse af virksomhedsrelaterede problemstillinger i undervisnin-
gen

- Partnerskabet skal arbejde målrettet på at øge tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser samt at sikre tilstræk-
kelige praktikpladser i lokalområdet

- Partnerskabet skal med udgangspunkt i konkrete aktiviteter understøtte udvikling og kvalitet i kommunens under-
visningstilbud – såvel i grundskolen som på ungdomsuddannelserne - med henblik på at etablere attraktive un-
ge- og uddannelsesmiljøer

- Det er partnerskabets ansvar at indstille en erhvervsrepræsentant til hver af de fire skolebestyrelser.
 Erhvervsrepræsentanterne har til opgave at etablere dialog og aktivitet mellem skolen og det lokale erhvervsliv

I Frederikshavn Kommune vil vi have et tæt samarbejde mellem folkeskolerne, de lokale 
ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Samarbejdet skal udvikle kompetente unge, der 
bidrager til adgangen til kompetent arbejdskraft i Frederikshavn kommune.
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DET GØR VI:
- Der skal oprettes en stilling som erhvervsplaymaker, der arbejder målrettet med at sikre udvikling, opfølgning 

og kommunikation i samarbejdet mellem folkeskolerne og de eksterne parter, så der kan skabes varige og vær-
diskabende relationer til gavn for elevernes læring og udvikling

- Det skal indgå som en del af den faglige undervisning på alle klassetrin, at eleverne oplever og lærer sammen-
hængen mellem faglig viden og praktisk kunnen 

- Gennem hele skolegangen inddrages eksterne aktører i undervisningsforløb med henblik på en konkret kobling 
mellem teori og praksis. Eksterne aktører kan fx være det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv.

DET GØR VI:
- Erhvervsplaymakeren skal være en central partner i udvikling af valgfagspakker til skolerne. I første omgang skal 

der udvikles valgfagspakker, der tager udgangspunkt i kommunens fire vækstspor
- Erhvervsplaymakeren skal have en central rolle i forhold at skabe kontakten mellem skoler og erhvervsliv, så sko-

lernes adgang til virksomhederne i de fire vækstspor forenkles
- De fire vækstspor skal i både indskoling, mellemtrin og udskoling indgå i dele af den faglige og den understøtten-

de undervisning
- Der skal afholdes temadage for lærere og det pædagogiske personale med henblik på at sikre bredt kendskab til de 

4 vækstspor

DE 4 VÆKSTSPOR
Frederikshavn Kommunes 4 vækstspor har et stort vækstpotentiale i forhold til kommunens erhvervsliv og fremtidige 
arbejdspladser. De fire vækstspor skal derfor integreres i dele af skolens undervisning, så eleverne får viden om mu-
lighederne for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet, og ikke mindst indsigt i virksomhedernes ageren på det 
globale marked. 

HOVED OG HÆNDER
Erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune med mange produktionsvirksomheder gør, at der er et stort behov for 
medarbejdere, der kan koble stærke håndværksmæssige kompetencer med en innovativ forståelse. Derfor skal ele-
verne i Frederikshavn Kommunes folkeskoler lære at mestre koblingen mellem det vores hjerner kan udtænke, og det 
vores hænder kan konstruere. Det skal de, fordi den kobling gør dem bedre i stand til at forstå komplekse problem-
stillinger, og fordi det er vigtige kompetencer, når der skal vælges en fremtidig karrierevej.
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Vejledning

Gennem et systematisk fokus på, især lokale, karrieremuligheder skal vejledningsind-
satsen bidrage til en øget søgning mod erhvervsuddannelserne. Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning (UU) skal derfor kontinuerligt definere deres metode og aktiviteter med 
udgangspunkt i 45 % -målsætningen.

Den samlede vejledningsindsats fra UU, forældre, lærere og andre professionelle voks-
ne omkring den unge skal medvirke til at understøtte et kvalificeret valg af uddannelse 
samt øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne.

SYNLIGE KARRIERE- OG JOBMULIGHEDER 
Vejledingen arbejder systematisk med at synliggøre lokale job- og karrieremuligheder med en tydelig kobling til de 
lokale uddannelser.
Vejledningsaktiviteter i både UU og folkeskolen skal i højere grad have målrettet fokus på job- og karrieremulighe-
der, således at erhvervsuddannelserne bliver et velanset, anerkendt og ligeværdigt alternativ til de gymnasiale ud-
dannelser.

Uddannelsesstrategi 2015

DET GØR VI:
- De unge skal deltage i erhvervs- og uddannelsesarrangementer med afsæt i de fire vækstspor, fx som Danish Mariti-

me Days
- Det lokale erhvervsliv indtager en fremtrædende rolle i vejlednings- og undervisningsforløb, der bidrager til de un-

ges viden om og erfaring med fremtidige jobmuligheder
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DET GØR VI:
- Der igangsættes initiativer målrettet til forældre til unge, som står for at skulle forlade grundskolen, så forældrene 

får viden om lokale uddannelses- , job- og karrieremuligheder
- De professionelle voksne skal løbende introduceres til de fire vækstspor, herunder udviklingen i de lokale virk-

somheder, så de har fingeren på pulsen ift. det fremadrettede kompetencebehov og dermed de unges job- og 
karrieremuligheder

- De professionelle voksne skal gennem introduktion til erhvervsuddannelserne opnå indsigt i disse uddannelser 
på linje med deres viden om de gymnasiale uddannelsestilbud

- Partnerskabets erhvervsrepræsentanter skal bidrage aktivt til afvikling af fx Åbent hus-arrangementer henvendt 
til forældrene og de professionelle voksne, så de opnår større indsigt i de lokale jobmuligheder

KVALIFICERET VALG, FASTHOLDELSE OG ØGET GENNEMFØRELSE AF UNGDOMSUDDANNELSE
En forudsætning for øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne er at gøre de unge i stand til at træffe et kvalifi-
ceret uddannelsesvalg. Alle unge skal derfor i grundskolen udfordres på deres valg af uddannelse.

Et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Center for Unge skal bidrage til øget fastholdelse.

DET GØR VI:
- Alle professionelle voksne, der er omkring den enkelte elev, har ansvar for gennem dialog og sparring at udfordre 

den unge på sit valg af uddannelse
- I 8.- 10. klasse foretager UU uddannelsesparathedsvurdering af alle elever 
- Gennem UU tilbydes ikke-uddannelsesparate elever aktiviteter og forløb, der skal gøre den enkelte unge i stand 

til at gennemføre et relevant uddannelsesforløb
- I et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Center for Unge m. fl. anvendes fastholdelsesinitiativer 

fra fx EUD-reformen. Parterne samarbejder desuden om udvikling af effektfulde metoder til fastholdelse

MOR, FAR OG LÆRER SOM VEJLEDER
Vejledning sker ikke kun i folkeskolen, men også hjemme ved køkkenbordet. Det er derfor vigtigt, at forældrene får 
viden om karrieremuligheder og de kompetencer, fremtidens arbejdskraft skal besidde for at kunne udfylde de ledi-
ge job.
Ligeledes skal de professionelle voksne, som de unge møder i skolen og ungdomsuddannelserne, have stor viden og 
indsigt, så de gennem undervisningen kan inspirere og bidrage til det kvalificerede uddannelsesvalg.
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Robusthed
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Vi skal arbejde målrettet med at udvikle børn og unges robusthed, så de kan klare li-
vets  udfordringer og er i stand til at mestre nye og svære situationer. De skal rustes til at 
kunne tage ansvar for sig selv og træffe gode beslutninger. I forhold til job og uddannel-
se vil det blandt andet sige, at hver enkelt har modet til at forfølge sin drøm og er stærk 
nok til at træffe eget valg af ungdomsuddannelse, ligesom vi skal støtte den unge i ev-
nen til at gennemføre en uddannelse eller skaffe sig en læreplads. 

REALISERINGSKOMPETENCER
I uddannelse og arbejdsliv bliver der stillet stadigt større krav. Derfor skal vi i børn og unges skolegang stille krav, så 
de oplever at udnytte deres potentiale og tilegner sig evnen til at arbejde selvstændigt og tænke i helheder. Vi skal 
bl.a. give dem denne ballast gennem faglige udfordringer, der beriger dem med indsigt, viden og kunnen.

Med afsæt i Frederikshavn Kommunes fire vækstspor skal innovation på dagsordenen i folkeskolen. Der er brug for, 
at de unge, som en fremtidig arbejdskraft, mestrer at bruge innovation til at sikre vækst og udvikling i erhvervslivet.

DET GØR VI:
- Børn og unge skal udfordres til at bringe deres egen faglighed i spil ved at koble den med udfordringer fra det lo-

kale erhvervsliv. Det kan foregå i såvel undervisningen, som i særligt tilrettelagte aktiviteter, eksempelvis Drivkraft
- Som et element i såvel den faglige, som i den understøttende undervisning, skal børn og unge have erfaring med 

innovation, hvor det handler om at få gjort ideer til virkelighed
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MØDET MED VIRKELIGHEDEN UDVIKLER BØRN OG UNGE 
Gennem stærke partnerskaber skal der udvikles lærings- og undervisningsforløb, hvor konkret viden kombineres med 
stimulering af sanser og erfaringsopbygning. Disse forløb skal bidrage til, at alle elever i Frederikshavn Kommune får 
lyst og mod, samt bliver nysgerrige på at lære mere.
Den tætte kobling mellem den faglige læring og konkrete praktiske erfaringer skal give unge en referenceramme, som 
de kan bruge til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse.
En væsentlig læring i mødet mellem elev og erhvervsliv er, at eleverne opnår indsigt i de krav og forventninger, der 
bliver stillet til dem som fremtidige medarbejdere. 

DET GØR VI:
- Skolerne inviterer rollemodeller ind til på alle skolens klassetrin i relation til øvrige faglige aktiviteter  
- Rollemodellerne skal bredt repræsentere lokalsamfundet i Frederikshavn Kommune. Det kan fx være forældre, per-

soner fra det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv
- Erhvervsplaymaker har en understøttende rolle i forhold til at skabe kontakt mellem skoler og mulige rollemodeller  

DET GØR VI:
- I et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, folkeskolen og øvrige parter skal der udvikles lærings- og undervis-

ningsforløb
- Forud for samarbejdet mellem skolen og lokale virksomheder skal der udarbejdes en samarbejdskontrakt, der sik-

rer den nødvendige læring i samarbejdet og fungerer som en gensidig forventningsafstemning for parterne
- Virksomhed og lærer skal gennem gensidig forventningsafstemning sikre, at virksomhedsbesøg tilrettelægges så-

ledes, at eleverne dels får viden og erfaring med virksomhedens produktion, men i særlig grad også med arbejds-
kulturen og virksomhedens forventninger til sine ansatte

ROLLEMODELLER
Børn og unge i Frederikshavn Kommune skal præsenteres for lokale rollemodeller for at fremme anerkendelsen af 
værdien af håndens og hovedets arbejde. 

Det skal være muligt for børn og unge at kunne spejle sig i lokale rollemodeller. Sådanne rollemodeller fremmer ikke 
blot anerkendelsen af hovedets og håndens arbejde, men de viser også, at der er mange veje frem mod et menings-
fuldt og spændende arbejdsliv. Dette skal understøtte den enkelte unges mod til at forfølge egen drøm.
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. august 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn 

Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,67 

Februar 5,29 4,59 4,85 

Marts 3,90 4,91 5,03 

April 3,42 3,78 3,66 

Maj 3,52 3,60 3,26 

Juni 3,55 3,42 3,49 

Juli 2,83 2,91 2,54 

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,02  

Gennemsnit 4,06 4,09 3,93 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

11. august 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

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

 

 

 

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Juli 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Okt. 
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Apr.. 
2015 

Maj 
2015 

Juni 
2015 

Juli 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,55 0,23 0,32 0,25 0,46 

Udvikling og Erhverv 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91   0,62  2,41 

Arbejdsmarked 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,61 6,40 6,96 3,47 3,65 4,29 2,58 5,65 

Ejendomscenteret 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,34 3,97 

Teknik og Miljø 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 5,99 3,48 3,91 

Park og Vej. 8,72 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,96 6,13 

Familie 1,94 2,42 3,08 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,65 2,50 3,67 2,64 3,34 

Skole 1,53 2,37 3,80 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 2,98 

Bibliotek og 
Borgerservice 

2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,41 2,67 1,95 3,81 

Kultur og Fritid 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 0,43 0,96 1,07 0,88 1,42 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 2,38 2,81 3,51 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 3,69 

Ungeenhed 1,74 1,49 1,40 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,56 1,87 2,05 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,41 1,09 1,91 1,19 4,02 

Ledelsessekretariatet  2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 0,65    0,81 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 3,45 3,26 3,02 2,46 

Sundhed og Pleje 4,62 5,08 6,41 6,11 6,48 5,93 7,18 7,48 7,30 5,41 4,99 5,20 3,97 5,83 

Handicap og Psykiatri 3,70 4,96 6,22 6,00 6,60 6,08 6,62 7,41 9,30 6,94 5,54 4,73 4,11 5,99 
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