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1. Temamøde vedr. sammentænkning af attraktive dag-, 
fritids- og klubtilbud

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2016 ønsker Børne- og Ungdomsudvalget en 
sammentænkning af attraktive dag-, fritids- og klubtilbud og herved at finde en 
reduktion på 4,0 mio. kr.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets ramme for opgaverne er følgende: 
 
Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive 
dag-, fritids- og klubtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der på mindst et af hvert af de fire nye 
dagtilbuds- og skoledistrikter, skabes mulighed for at tilbyde børn 0.- 3. klasse et 
pasningstilbud samt børn i 0-6 års alderen et dagtilbud
- morgen
- eftermiddag
- sen eftermiddag efter kl. 16.30. (Minimum til kl. 17.00)

Der udarbejdes forslag inkl. økonomiske konsekvenser.
Der er behov for at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i vores dag, 
fritids- og klubtilbud. Det skal bl.a. realiseres ved at sammentænke de forskellige 
tilbud vi har.
Udvalget ønsker, at der i henhold til ovenstående udarbejdes et forslag til 
alternative tilbud med udgangspunkt i følgende:

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

I arbejdet indgår dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, ungdomsskolen 
og der bør samtidig indtænkes et meget tæt samarbejde med kultur og 
fritidsområdet.
 
Udvalget ønsker at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i dag-, fritids- 
og klubtilbud, samt at der i hvert af de 4 dagtilbuds- og skoledistrikter skabes 
mulighed for at tilbyde børn i 0.-3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 års 
alderen et dagtilbud.
 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny model, der præsenteres på mødet.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18337
 Forvaltning: BK
 Sbh: elwi
 Besl. komp: BUU
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 
Ungdomsudvalget drøfter forvaltningens forslag.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2015
Drøftet.
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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