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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



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. oktober 2015 Side 18 af 28

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



Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 08. oktober 2015 Side 28 af 28

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Pia Karlsen

  

    

Mette Hardam
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Brian Kjær

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Oldager

  

    

Kristina Lilly Frandsen

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Søren Visti Jensen
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