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1 (Åben) Specialbørnehavepladser samles i et tilbud
Sags ID: EMN-2015-01550

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden 2007 haft i alt 15 specialpladser til børn mellem 0-5 år, der på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling 
(Serviceloven § 32). I budget 2016 blev forslaget om at samle specialgrupperne i et tilbud vedtaget, for at 
opnå en besparelse på 600.000 kr. (Forslag BUU15/2016 er vedlagt som bilag). 

Pladserne har hidtil været samlet i to daginstitutioner; 8 pladser i Bødkergården i Østervrå og 7 pladser i 
Abildgård Børnehave i Distrikt Øst i Frederikshavn. Begge steder har lokaler, der er særligt indrettet til 
formålet.

Pt. er belægningen kun 7 pladser i alt, 1 i Bødkergården og 6 i Abildgård Børnehave. De nuværende 7 børn i 
specialgrupperne kommer alle på nær en fra Frederikshavn. Den ene har bopæl i Skagen.

Med baggrund i børnenes bopæl, og dermed forventede udgifter til transport foreslår Center for Børn og 
Skole, at specialpladserne fremover samles i Abildgård Børnehave. Det foreslås desuden, at de allerede 
indskrevne børn forbliver i deres tilbud. Sammenlægningen skal dermed ske fremadrettet ved visitation af 
nye børn til specialgruppe. I anlægsbudgettet for byggeprojekter i Bæredygtigt Børneområde er der 
disponeret midler til ny større institution på Abildvej i Frederikshavn i 2017-2018. Heri indgår nye rammer til 
specialgruppen. Det vurderes at behovet for specialpladser indtil nybygningen er klar, kan opfyldes i 
eksisterende bygningsrammer i Distrikt Øst.

Distriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har i mail af 19. november 2015 fremsat deres bekymring for 
sammenlægningen og de konsekvenser som forældre med børn i specialgruppen kan opleve. Bestyrelsen 
opfordrer til, at forældrene inddrages i beslutningen om placeringen af den sammenlagte specialgruppe. 
Mailen er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter sagen
2. beslutter fremtidig placering af den sammenlagte specialgruppe

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-12-2015

1. Drøftet.

2. Sagen udsættes til januar, hvor Børnehaven Abildvej og 

Bødkergården inviteres til møde med udvalget.
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Beslutninger:
Christina Lykke Eriksen (F) fremsatte et ændringsforslag:
Forslag om at 13 pladser placeres på Abildgård Børnehave og 2 pladser placeres på Bødkergården. 
Tildeling sker med fast takst pr. barn således, at der tildeles midler efter antal af børn.

Et flertal A, F, DF og Ø stemte for ændringsforslaget. 

Venstre ønsker §32 tilbud placeret på Bødkergården. Her er et unikt, bredt og kvalitativ pædagogisk tilbud. 
Samtidigt opfordrer vi til, at der også kommunalt tænkes i landstendensen ift. decentral placeringer.

Bilag

 4.1 - mail fra distriktsbestyrelsen i distrikt oest - Specialgruppe (409988 - EMN-2015-
01550)
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2 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Digitalisering af skoleområdet 3.515.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.235.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet 407.000 kr.
Projekt Skagen udvikling fritidspædagogisk 1.032.000 kr.
Digitalisering og Velfærdsteknologiske tiltag 1.900.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 2.053.000 kr.
Ekstraordinær indsats på Børne- og Ungdomsudvalget 1.000.000 kr.

I alt 11.142.000 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor 
anført, med i alt 11.142.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare 
omkostningssted for Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2014-01526

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er 

forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende 

betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem 

forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, 

der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er 

fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen 

om det udarbejdede forslag til uddelegering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2016 til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning

Bilag

 Idenficerbare omkostningssteder BUU 2016 (488795 - EMN-2014-01526)
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4 (Åben) Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Sags ID: EMN-2015-00734

Sagsbehandler: Anni Lena Markfoged

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i 2015 ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold om tilskud fra puljen ”mere pædagogisk personale i dagtilbud”. Der er givet 
tilsagn om tilskud på 2.154.914 kr. i 2015. Tilskuddet skal anvendes i perioden 01.01.2015 –
31.12.2016 og kan alene anvendes til aflønning af pædagogisk personale.
Frederikshavn Kommune har defineret forventede formål med det ekstra pædagogiske 
personale fordelt på dagtilbud således:

 Et generelt løft for vuggestuebørn i alderen op til omkring 2 år

 Et generelt løft for børnehavebørn i alderen omkring 3 år til skolestart

 Det pædagogiske personale skal være nysgerrige på barnets og familiens potentiale, 

samt skabe grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring

I forbindelse med at puljen ”mere pædagogisk personale i dagtilbud” er taget af Finansloven 
for 2016 anbefaler Center for Børn- og Skole at tilskuddet på 2.154.914 kr. anvendes til 
projektansættelser i 2016.
I overførselssagen for 2015 vil tilskuddet blive overført til driftsområdet for budgetår 2016. 
Beløbet disponeres til puljen ”mere pædagogisk personale i dagtilbud”. 
Tilskuddet er fordelt på de 4 dagtilbudsdistrikter, de selvejende daginstitutioner samt Thorshøj 
Børnehus og er målrettet vuggestue- og børnehavebørn. Fordelingen af tilskuddet er sket efter 
det normerede antal børn i 2016.
Beløbet fordeles således:

Dagtilbudsdistrikt Nord 453.979 kr.
Dagtilbudsdistrikt Øst 635.373 kr. 

Dagtilbudsdistrikt Vest 420.278 kr.

Dagtilbudsdistrikt Syd 414.330 kr.

Den Lille Børnehave 56.500 kr.
Idrætsbørnehaven Bispevang 40.640 kr. 

Bødkergården 104.078 kr.

Thorshøj Børnehus 29.737 kr. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender at

1. tilskuddet på 2.154.914 kr. anvendes til projektansættelser i 2016. 

2. tilskuddet fordeles efter antal normerede børn i 2016

3. tilskuddet tilgår daginstitutionerne umiddelbart efter overførselssagen i april 2016.
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1.  Godkendt.
2.  Godkendt
3.  Godkendt. Tilskuddet frigives med det samme.

Bilag
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5 (Åben) Sammentænkning af Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på udvalgsmøde den 2. november 2015 modelforslag 

”Sammentænkning af Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud”. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget 

besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere beregninger og forslag.

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget vil snarest muligt fremsende et politisk oplæg til dialog til 

udvalgets medlemmer. 

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter det politiske oplæg

2. beslutter at sende oplægget i høring hos berørte MED udvalg

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. november 2015

1. Drøftet.

2. Et flertal bestående af SF, A, DF og Ø beslutter at sende oplægget i høring i de berørte MED-udvalg 

og bestyrelser samt Handicaprådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Venstre kan ikke følge indstillingen, da forslaget ikke er tilstrækkeligt konkret. Desuden mener vi ikke, at 

forslaget imødekommer forventningerne til attraktive dag- , klub- og fritidstilbud - ikke mindst set i forhold til 

oplandet og 3. klasses eleverne i byerne.

Supplerende sagsfremstilling

Der er modtaget i alt 28 hørringssvar. De kommer fra bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud, skoler, 

fritidstilbud, Center for Unge, Center for Familie, Ungdomsskolen, faglige organisationer, Integrationsrådet 

og Musikskolen.

Forvaltningen har i forbindelse med en gennemgang af høringssvarene lavet et sammendrag af 

høringssvarene og inddelt dem i 6 overordnede temaer. 

Temaerne er:

1. Bekymringer i forhold til flytning af 3. klasses børn

2. Bekymringer i forhold til større samarbejde med foreningslivet

3. Bekymringer i forhold til placering af fritidstilbud i Frederikshavn (HotSpot)

4. Bekymringer i forhold til omlægning af Ungdomsskolen
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5. Indvendinger og bekymringer i forhold til økonomien i oplægget

6. Generelle bekymringer og konkrete forslag

I vedhæftede bilag gennemgås høringssvarene i forhold til de 6 temaer.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar

2. beslutter rammen for budgetforslaget ”Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud”

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1. Drøftet
2. Et flertal bestående af A, F, DF og V godkender formandens ændringer til budgetforslaget. 

Udvalget takker for alle høringssvar, som har haft stor indflydelse på ændringerne.
Forslaget vedrørende 10.klasse sendes i høring i 12 dage fra den 22. januar til den 2. februar 2016 i MED-
udvalg og bestyrelser.

Ida Skov kan ikke tilslutte sig fordi det forringer mulighederne for børn og unges fritidsliv.  Desuden mangler 
der konkret lokalitet, som Hot Spot skal flyttes til for at spare 300.000 kr.

Bilag

 Budget - omlægning af tilbud inden for Børn- og ungeområdet1 (1171806 - EMN-2015-
01099)

 Sammendrag af høringssvar vedr. Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud (1118167 -
EMN-2015-01099)

 Samlet høringssvar (1131614 - EMN-2015-01099)
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6 (Åben) Ansøgning om særlige vilkår for ny privatinstitution i Aalbæk
Sags ID: EMN-2015-01462

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har modtaget henvendelse om planer for oprettelse af privatinstitution på Ndr. 

Strandvej 10 i Aalbæk (se bilag). Frederikshavn Kommune har den 4. januar 2007 vedtaget gældende 

rammer for godkendelse af privatinstitutioner, ud fra retningslinjer i Dagtilbudsloven (se bilag). Ansøgningen 

her kommer til Børne- og Ungdomsudvalgets behandling fordi ansøgningen indeholder 2 ønsker om særlige 

vilkår, som pt. ikke er en del af kommunens rammer for oprettelse og godkendelse af privatinstitutioner:

Ansøger ønsker, at Frederikshavn Kommune bliver samarbejdspartner om hendes koncept, og at 

godkendelseskravet om 3 måneders leverancegaranti frafaldes. Desuden ønskes det, at kommunen betaler 

oprettelsen af en naturlegeplads til 250.000 kr. ved siden af det normale driftstilskud til privatinstitution, som 

udbetales pr. indskrevet vuggestue- og børnehaveplads.

De øvrige dele af ansøgningen  fx værdier, pædagogik og lokaleforhold vil kunne behandles som normalt 

indenfor rammerne for godkendelse af privatinstitutioner. Særligt om lokaler vil oplysningen om testresultater 

for skimmelsvamp skulle dokumenteres og eventuelt undersøges nærmere inden godkendelsen vil kunne 

gives. Det nævnes i henvendelsen, at den nye institution skal huse 18 dagplejebørn og 31 børnehavebørn. 

Ved oprettelse af en institution efter dagtilbudsloven (uanset om privat eller kommunal) vil de 18 

dagplejepladser skulle konverteres til vuggestuepladser, når de lægges ind i en daginstitutionsramme.

Center for Børn- og Skole har endnu ikke modtaget en egentlig ansøgning om oprettelse af privatinstitution i 

Aalbæk. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbjdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter henvendelsen

2. tager beslutning om kravet om 3 måneders leverancegaranti skal fraviges, for denne og fremtidige 

ansøgninger om oprettelse af privatinstitutioner

3. tager beslutning om der vil kunne bevilges 250.000 kr. til naturlegeplads

Tidligere beslutninger:

.
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Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Udvalget ønsker ikke at fravige kravet om at 3 måneders leverancegaranti fraviges.
3. Udvalget ønsker ikke at finansiere en naturlegeplads.

Bilag

 Krav til godkendelse af privatinstitution i Frederikshavn kommune (512007 - EMN-
2006-04073)

 Ansøgning til Børne og Ungdomsudvalget (973756 - EMN-2015-01462)
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7 (Åben) To medarbejdere i undervisningen
Sags ID: EMN-2016-00009

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I efteråret 2015 har der været afholdt dialogmøder i de 4 nye distrikter i Bæredygtigt Børneområde.

På møderne blev der rejst flere spørgsmål og temaer, som Børne- og Ungdomsudvalget efterfølgende 

ønsker at drøfte.

Et af temaerne var: ”Muligheden for at omkonvertere de ressourcer, der anvendes til den understøttende 

undervisning til eksempelvis at have to medarbejdere med i undervisningen.”

Med vedtagelsen af Folkeskolereformen,som trådte i kraft den 1. august 2014, blev begrebet understøttende 

undervisning indført.

Timerne til den understøttende undervisning ligger ud over folkeskolens fag og obligatoriske emner. 

Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter mv., der enten har direkte 

sammenhæng med undervisningen eller som kan styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, 

alsidige udvikling, motivation og trivsel. Timerne til den understøttende undervisning skal også anvendes til 

til bevægelse i undervisningten samt faglig fordybelse/lektiestøtte

Den samlede undervisningstid over et skoleår har en samlet varighed inkl. pauser på:

Børnehaveklasse – 3. klassetrin: Mindst 1200 timer

4. – 6. klassetrin: Mindst 1320 timer

7. – 9. klassetrin: 1400 timer

Jf. Folkeskolelovens § 16b kan Kommunalbestyrelsen godkende, at reglerne om en mindste varighed af 

undervisningstiden i helt særlige tilfælde kan fraviges. Det er en betingelsen, at nedsættelsen af den 

understøttende undervisning finder sted med henblik på faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den 

pågældende klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Fravigelsen kan ske i op til et skoleår ad gangen.

I indeværende skoleår har Børne- og Ungdomsudvalget givet dispensation til at Specialklasserækker for 

elever med ADHD problematikker og Specialklasserækker for elever med svære kontaktvanskeligheder,

herunder også autistgruppen kan have en kortere skoledag.

I august 2015 udsendt Undervisningsministeren et brev til alle kommunalbestyrelser, hvori hun bl.a. skrev:

”I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne 
mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-
undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for 
klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte 
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muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og daglige udvikling. 
Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, 
hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt 
godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte 
skoleleder.
Muligheden for at afkorte undervisningstiden anvendes ikke i særlig stor udstrækning. Vi vil gerne opfordre 
til, at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling 
bedre end den længere skoledag. Ministeriet vil vejlede om, hvordan muligheden kan anvendes.”

Center for Børn og Skole har erfaret, at flere kommuner har ansøgt Undervisningsministeriet om 

dispensation til at fravige elementer fra folkeskoleloven. 

Her kan bl.a nævnes Frederiksberg Kommune som ansøger om dispensation til helt eller delvist at droppe 

den understøttende undervisning og hermed også de obligatoriske lektiecafeer, som er en del af denne.

I Aarhus har Byrådet besluttet, at give skolerne mulighed for at nedskalere tiden til den understøttende 

undervisning, dog med krav om at timerne i stedet for skal anvedes til, at der er to voksne med i klassen i et 

tilsvarende antal timer. 

Inden en skole går i gang med det ønskede tiltag skal fagudvalget orienteres om begrundelse og 

tidsbegrænsning for ændringen.

I forhold til udvalgets drøftelse af en evt. kortere skoledag er der følgende opmærksomhedspunkter:

- Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart.

Det vil give bedst mening for indhold og undervisning i de aldersintegrerede klasser, at eleverne i 0.-

2(3.) klassetrin har samme timetal.

- Åbningstid i SFO og Fritidsklubber

Hvis skoledagens længde bliver kortere, vil det være nødvendigt at udvidde åbningstiderne i både 

SFO og klubber. Det vil betyde, at der skal flyttes midler tilbage fra skolernes budgetter til de to 

områder.

- Skolebuskørsel

På nuværende tidspunkt er der to hjemkørsler. Med en langt mere varieret skoledagslængde vil det 

betyde, at der vil blive flere hjemkørsler, hvilket vil medføre en øget udgift til transport.

- Konfirmationsforberedelse på 7. årgang.

Der er indsendt en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet om at konvertere 

understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse på 7. årgang, det vil derfor ikke være 

muligt at ændre disse timer. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdiektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

drøfter muligheden for en ændring af den understøttende undervisning til, at der skal være to medarbejdere 

med i den fagfaglige undervisning.

Tidligere beslutninger:

.
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Beslutninger:
Udvalget vil gerne i dialog med repræsentanter for skolebestyrelsen for at vide mere om og baggrunden for, 
at ville anvende ordningen for mellemtrinet, udskolingen (ikke 7. årgang) og specialklasserne. 
På baggrund af denne dialog vil udvalget genoptage sagen med henblik på at træffe beslutning.

Bilag

4. Brev til BUU vedr tolærerordning (938600 - EMN-2016-00009)

5. Økonomiske udgifter ved at konvertere understøttende undervisning om (1131424 -
EMN-2016-00009)
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8 (Åben) Lektiehjælp
Sags ID: EMN-2014-00779

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Ung til ung lektiehjælp

Frederikshavn Kommune havde i skoleåret 2014-15 nedsat et Ungebyråd med medlemmer fra folkeskoler, 

privatskole, ungdomsuddannelser, foreningslivet og klubområdet i Frederikshavn Kommune. 

Ungebyrådet fremsendte 8 sager til byrådet, heraf blev 3 sager sendt til behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget.

Ungebyrådet fremsendte en sag, hvor de foreslog, at eleverne på ungdomsuddannelserne kunne hjælpe 

eleverne i folkeskolerne med lektier m.m. 

Ungebyrådet fremsatte deres ønske om ung til ung lektiehjælp før det med Folkeskolereformen blev 

obligatorisk med lektiehjælp/fagligfordybelse, som en del af indholdet i den understøttende undervisning. 

På baggrund af dette har Center for Børn og Skole undersøgt, om der stadigvæk er et ønske og behov 

blandt Frederikshavn Kommunes folkeskoleelever, om at etablere ung til ung lektiehjælp. 

Center for Børn og Skole har sendt en forespørgsel til skolerne i Frederikshavn Kommune for at høre om 

elevernes ønske til, at der etableres yderligere lektiecafeer i et andet regi end på skolerne.

I alle de tilbagemeldinger der er kommet, er det entydige svar, at eleverne ikke ønsker at benytte sig af et 

evt. tilbud om ung til ung lektiehjælp.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager elevernes 

tilbagemeldinger til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 
Udvalget er opmærksomt på Ungebyrådets punkt, men noterer sig at behovet ikke er tilstede pt. 
Udvalget er opmærksomme på at genoptage sagen ved behov.
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Bilag
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9 (Åben) Orientering om valg og implementering af læringsplatform
Sags ID: EMN-2016-00007

Sagsbehandler: Morten Hedegaard

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I forbindelse med KL´s aftale med Undervisningsministeriet om indførelse af en læringsplatform dækkende 
for skoleområdet, har center for Børn og Skole udarbejdet nedenstående tidsplan i forhold til valg og 
implementering af læringsplatform for skolerne i Frederikshavn Kommune. 
Læringsplatformen er en del af en aftale, indgået mellem KL og Undervisningsministeriet, om at alle 
kommuner i udgangen af 2017 skal være i gang med at implementere en fællesbrugerportal bestående af en 
fælles national samarbejdsportal samt en fælles kommunal læringsplatform. Implementeringen af den for 
skolerne fælles kommunale læringsplatform skal være igangsat senest 2016 og være færdig implementeret i 
2017.
Tidsplan: 
Medio januar 2016 – præsentationsrunde af de tre leverandører med efterfølgende indstilling til skolechefen
Slut januar 2016 – udmeldelse fra skolechefen af 2 leverandøre til workshopdag
Medio februar 2016 – workshopdag, efterfølgende indstilling til skolechefen 
Medio marts 2016 – udmeldelse fra skolechefen om endeligt valg af LMS og leverandør

Der vil i vurderingen skulle tages hensyn til økonomi og teknisk mulig implementeringsgrad.

Gruppen der er involveret i valg af LMS er følgende: 
Skolechefen, 4 distriktsledere, 4 konsulenter fra kommunen, 12 lærere fordelt med tre fra hvert distrikt og 
yderligere delt på indskoling, mellemtrin og udskoling. 
Implementering af det valgte LMS starter på forsøgsskoler i distrikterne – forår 2016, med gradvis 
udbredelse til alle skoler i distrikterne, således at alle skoler er klar til den endelige implementeringsfase –
løbende skoleåret 2016/2017. Målet er en fuld implementering på alle niveauer med udgang skoleåret 2017.

Udgiften til denne læringsplatform afholdes inden for Center for Børn og Skoles økonomiske ramme, og 
findes gennem en omlægning af midler inden for digitaliseringsområdet og for allerede indkøbte 
kommunikations- og samarbejdsplatforme. 
IDV sikrer den tekniske specifikation udfyldes, så den lever op til kravet om, at kunne samarbejde med de 
snitflader der i forvejen er på skoleområdet og i Frederikhavn Kommune som helhed. 

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag
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10 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2015-50212

Sagsbehandler: Anni Lykke Birkving
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU/BUU/SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den generelle beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. 

Sundhedsberedskabsplan 2016 erstatter Sundhedsberedskabsplan 2009.

Planen skal sikre, at sundhed og sikkerhed for kommunens borgere i en krisesituation så hurtigt som muligt 
kommer tilbage til normaltilstand. 

Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanen og refererer til direktionen. 
Centerchef for Sundhed & Pleje er formand for Sundhedsberedskabsledelsen.

Det er primært Center for Sundhed & Pleje, Center for Handicap & Psykiatri, Center for Social- & 
Sundhedsmyndighed og Center for Familie, der påvirkes af planen, men afhængig af krisen kan andre 
centre også påvirkes.

Beredskabets primære opgaver er udstukket af Sundhedsstyrelsen gennem deres vejledning på området.

Opgaver i en krisesituation:
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre 

syge og smittede i eget hjem.
 Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
 Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske 

sygdomme.
 Plejeopgaver i relation til hedebølge.
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp.
 Massevaccination.

Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2016 er vedlagt som bilag.

Sagen er behandlet i HovedMED.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og 
Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Sundhedsberedskabsplan 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 2016-01-06
Indstillingen godkendes med de redaktionelle ændringer der skal til, set i lyset af den ændring,
der er sket pr. 1.1. 2016 på den overordnede beredskabsorganisering.

Fraværende: Helle Madsen.
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Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 2016-01-12
Anbefales

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

3. Sundhedsberedskabsplan 2016 (420929 - EMN-2015-50212)
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11 (Åben) Opfølgende temadag - sundhed og beskæftigelse
Sags ID: EMN-2015-01275

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Frederikshavn Kommune

Beslutningskompetence

AMU/SUU/BUU /SOU

Sagsfremstilling

Resumé

På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i 

september og oktober måned 2015 blev det politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende 

samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en opfølgning på temadagen 

”Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015. 

Formålet med nye temadage

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, 

Center for Unge og Center for Sundhed og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at sætte 

fokus på mere og styrket samarbejdet mellem områderne. Ambitionen er at lave forbedringer i den fælles 

indsats, herunder at skabe øget kendskab og viden om de tilbud, der er i kommunen. Derudover 

introduceres begrebet relationel koordinering, der med succes anvendes i Center for Social og 

Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede samarbejde. Afslutningsvist laves der en opsamling med 

konkrete aftaler for det videre samarbejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde samarbejde med enkle 

og målbare initiativer. 

Udvælgelse af temaer

I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 områder, hvor der er flest 

sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 % af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har 

derfor forslået, at afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske lidelser og 

bevægeapparatet. 

Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som 

centrene har fokus på i 2015 og 2016.

 For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – alkohol – stoffer.

 For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – mad og måltider – overvægt.

Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om bevægeapparatet afvikles i 

august/september 2016. Temadagene skal afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den 

samme skabelon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet. 

Temadag – psykiske lidelser 

Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center for Handicap og Psykiatri 

(Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, Misbrugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og 
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Sundhedsmyndighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for Arbejdsmarked og Center for Sundhed 

og Pleje. 

Indhold:

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag

2. Dagens program samt formålet med dagen. 

3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i Frederikshavn kommune for borgere med 

psykiske lidelser.

a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder der er inden for deres område: 

Hvem gør hvad? Hvem må hvad? 

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at samarbejde? Fokus på det enkle samarbejde. 

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en skabelon til at bruge metoden i praksis. 

Social- og Sundhedsmyndighed fortæller om metoden og dens anvendelse i praksis. 

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver samarbejde på tværs.

Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi metoden i vores tværgående 

samarbejde?

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet mellem sundhed og 

beskæftigelse om borgere med psykiske lidelser?

Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi effekten? 

7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre samarbejde

Temadag – bevægeapparatet

Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center for Sundhed og Pleje (Sundheds 

og Træningscentrene, evt. Projekt faldforebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed 

(Visitationsenheden), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked. 

Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu rettet mod bevægeapparatet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og sundhedsdirektøren indstiller at
1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til efterretning
2. Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-12-2015
Udsættes til næste møde.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning
2. Der sendes en invitation til temadagene til udvalgets medlemmer.
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Bilag
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12 (Åben) Årsrapport - Socialtilsyn Nord 2014
Sags ID: EMN-2015-01552

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen
Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Som konsekvens af tilsynsreformen blev der med virkning fra 2014 etableret 5 tilsynsmyndigheder i 
Danmark. Tilsynsmyndighederne har blandt andet til opgave at føre tilsyn med plejefamilier, opholdssteder 
og døgninstitutioner for børn og unge, botilbud til voksne samt stofmisbrugsbehandlingstilbud. 
Tilsynsmyndighederne har således overtaget en del af tilsynsopgaverne fra kommunerne, ligesom de har 
overtaget en del af godkendelsesopgaven i forhold til plejefamilier. 
Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og plejefamilier, der 
skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det skal ske ved at tilsynet er fagligt 
kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og systematisk. For at kunne leve op til lovens formål, er selve 
tilsynet sat i faste rammer, i det Socialtilsynet har udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis 
familieplejeområdet og tilbudsområdet, som benyttes i tilsynet. 
I Nordjylland varetages opgaverne af Socialtilsyn Nord, som er placeret i Hjørring Kommune. Socialtilsyn 
Nord har udarbejdet en årsrapport for 2014, som præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget. 
Årsrapporten samler data fra alle nordjyske kommuner og for både voksenområdet og børne- og 
ungeområdet.

Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2014
Ved årets udgang udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 378 og antallet af plejefamilier 
1038. Socialtilsyn Nord beretter i rapporten, at alle tilbud har haft mindst et fysisk besøg i løbet af 2014.

I årsrapporten er tilbuddenes arbejde belyst med følgende fire fokuspunkter:
1. Indsatsmål
2. Magtanvendelse
3. Fysiske rammer for plejebørn
4. Det juridiske grundlag for de sociale tilbud

Det er Socialtilsyn Nords oplevelse, at de fleste tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de udvalgte 
fokuspunkter. Det beskrives endvidere, at de mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, for de flestes 
vedkommende er rettet op i dialog med tilbuddene eller ved brug af vilkår eller påbud. 

I Frederikshavn Kommune er der i 2014, indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets regi, udarbejdet 
tilsynsrapporter for Frederikshavn Krisecenter, Bo-Hjemme-Støtte, Døgncentret samt Birketoften. 
Fælles for alle tilsyn er, at de samlet set vurderes som tilbud af god kvalitet. Der er ikke givet påbud, men 
enkelte vilkår som alle siden er imødekommet ved tilsyn 2015.

Som nævnt har Socialtilsyn Nord også overtaget en del af godkendelsesopgaven i forhold til plejefamilier. Af 
årsrapporten fremgår at Socialtilsyn Nord i 2014 har foretaget 29 nygodkendelser af plejefamilier ud af 165 
ansøgninger om nygodkendelse. Der er foretaget 268 regodkendelser af plejefamilier. Der har generelt 
været en lang sagsbehandlingstid i 2014. Socialtilsyn Nord påpeger, at den lange sagsbehandlingstid har 
været under indflydelse af flere faktorer, såsom indarbejdelse af nye kvalitetsmodeller, nye regler og rammer 
for tilsynsopgaven, indkøring af nye IT-systemer mv. Der har fx i forhold til nygodkendelser på 
familieplejeområdet været en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2014 på 157 dage.
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Dialog mellem Frederikshavn Kommune og Socialtilsyn Nord
I relation til at Socialtilsyn Nord har overtaget den del af godkendelses- og tilsynsopgaven der vedrører 
generel godkendelse af plejefamilier, har der lige siden Socialtilsynets opstart pågået en dialog mellem 
Socialtilsyn Nord og Frederikshavn Kommune. Der har været flere udfordringer knyttet til opstarten og ikke 
alle er løst endnu. Frederikshavn kommune har dels påpeget, at forudsætningerne for de tre 
godkendelsesformer for plejefamilier – generelt, konkret og netværk - er upræcise hvad angår 
forudsætninger og vilkår, hvilket giver anledning til en del usikkerhed og derfor kan rumme en risiko for en 
uensartet praksisudvikling. Endvidere påpeges der dilemmaer mellem på den ene side kommunernes 
forsyningsforpligtelse, og på den anden side Tilsynsenhedernes suveræne kompetence til godkendelse af 
tilbud – her navnlig plejefamilier. Uanset at Tilsynsenhedernes godkendelsesprocesser er ved at have fået 
en rimelig behandlingstid, så sker godkendelser fortsat i en ikke-prioriteret rækkefølge, og det synes som om 
der godkendes familier til opgaver med en nedsat belastningsgrad, så sandsynligheden for at de rent faktisk 
vil modtage et barn er ringe. Dette samtidigt med at plejefamilier med godkendelse til børn og unge med 
mere komplekse belastningsgrader, bliver en mangelvare. I værste konsekvens kan dette få dobbeltrettet 
økonomisk konsekvens for kommunerne, der på den ene side betaler for drift af tilsyn og godkendelse af 
plejefamilier, og på den anden side ikke får godkendt de plejefamilier der er behov for, og dermed i yderste 
konsekvens må ty til brug af mere udgiftsdrivende anbringelsestyper. Frederikshavn kommune forsøger at 
understøtte rekruttering af plejefamilier fra lokalområdet via informationsmøder. Senest i forsommeren 2015, 
hvor ca. 50 familier deltog i informationsmøde i Arena Nord.  
Den fulde udgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 er vedlagt som bilag. Den har været til orientering i 
Socialudvalget og Handicaprådet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orientering om 
årsrapporten fra Socialtilsyn Nord til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-12-2015
Udsættes til næste møde.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

3. Årsrapport - Socialtilsyn Nord - STN Årsrapport - 2014.pdf (204488 - EMN-2015-01552)
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13 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – Præsentation af forløbet EUD10 for 
kommunens unge
Sags ID: EMN-2015-50134

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Jeg anmoder om en redegørelse for, hvordan UU præsenterer mulighederne i EUD10 for vores unge, der er 
på vej ud af skolen, men ikke kan finde sig selv i forhold til valg af erhverv - og måske mangler (har 
begrænsede) boglige kvalifikationer.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-12-2015
Sagen genoptages på næste møde.

Beslutninger:
              

Bilag
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14 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – Status på uddannelsesstrategien og 
2020 delmål
Sags ID: EMN-2015-50133

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Jeg anmoder om at få en redegørelse for, hvorledes den netop vedtagne uddannelsesstrategi ”Nutidens 
børn og unge – fremtidens medarbejdere” er blevet præsenteret for skoler, erhvervsliv og 
erhvervsuddannelser samt andre relevante aktører og samarbejdspartnere.

Det ønskes belyst, hvorledes der er taget initiativ til at få strategien indarbejdet og taget i brug hos såvel de 
kommunale som private skoler samt hos de eksterne partnere.

Der anmodes om en status på ansættelsen af erhvervsplaymaker samt jobbeskrivelsen af stillingen.

Der ønskes en drøftelse af delmål for uddannelsesstrategien frem mod 2020.

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 14-12-2015
Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende: Bahram Dehghan og Christina Lykke Eriksen

Beslutninger:
              

Bilag
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15 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen og Jørgen Tousgaard - Dagtilbud i 
Ålbæk
Sags ID: EMN-2016-00109

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Udvalget har ifm den seneste budgetaftale, opprioriteret at anlægsmidler på 6,0 mio kr. flyttes fra 2017 til 

2016 med henblik på tidligere at få etableret et bygningsmæssigt nyt dagtilbud for børn i 0-6 års alderen  i 

Ålbæk. I den forbindelse har udvalget aftalt, at process og detailplanlægning for det nye dagtilbud skulle 

drøftes primo 2016.

Der har dog nu igennem de seneste uger, verseret en del debat i medierne omkring et fremtidigt byggeri for 

en Børnehave i Ålbæk. Ligeledes har der været indlæg og debat i medierne om privat kontra kommunalt 

dagtilbud.  De mange forskellige meldinger fra Ålbæk, som vi kun har set og hørt om fra  medierne , mener 

vi, forud for yderligere drøftelse og/eller beslutning i udvalget, nærmere bør konkretiseres af borgerne i 

Ålbæk.

Vi vil derfor gerne foreslå, at Børne- og Ungdomsudvalget indbyder borgerne i Ålbæk til en drøftelse - så vi 

kan høre hvad præcist, det er man som forældre ønsker og finder mest attraktivt for børnene i Ålbæk.

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
              

Bilag
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16 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Placeringen af børnehaven i Ålbæk

Sags ID: EMN-2016-00108

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Jeg anmoder om, at få planlægningen vedrørende Ålbæk Børnehave sat på  dagsordenen i Børne- og 

Ungdomsudvalget, idet jeg mener, at der er andre ønsker fra borgerne i Ålbæk end det der pt. Ligger i 

planlægningen af børnehaven. 

Jeg ønsker at rejse en dialog om, hvorvidt man bør ændre planerne for børnehaven eller udskyde 

igangsætningen, for at undersøge den rigtige løsning.

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
              

Bilag
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17 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Redegørelse for Verdensklasserne 
på Ravnshøj Skole
Sags ID: EMN-2015-50352

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Hvad har forvaltningen gjort, og hvad er igangsat?

Hvordan har eleverne det, og hvad bliver der gjort for at styrke forældre og elevers samarbejde i forhold til 

skolen, og i forhold til at imødekomme henvendelser om situationer og eksempler, som vi så på det 

ekstraordinære møde om samme emne.

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
              

Bilag
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18 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til BUU)
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

BUU

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 ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 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 - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

7. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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19 (Åben) Januar 2016 - orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område
Sags ID: EMN-2013-01659

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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