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1 (Åben) Præsentation af Uddannelsesstrategi
Sags ID: EMN-2015-00904

Sagsbehandler: Tine Bro

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I efteråret 2015 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en Uddannelsesstrategi 2015, 

”Nutidens børn og unge, Fremtidens medarbejdere”.

Udvalget har inviteret repræsentanter for det lokale erhvervsliv og 

uddannelsesinstitutioner til en præsentation af den nye Uddannelsesstrategi den 4. 

februar 2016 kl. 15 – 16.

På mødet bliver der også lejlighed til at gå i dialog om, hvordan parterne hver især kan 

bidrage til at udfolde og implementere strategien. 

Mødet holdes i Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus.

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

tager dialogen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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2 (Åben) Udvikling af en Frederikshavner-model. Anbringelsestal, 
tilbudsvifte og sagstal på det specialiserede børneområde
Sags ID: EMN-2016-00231

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 14. december 2015 behandlede udvalget 

bl.a. ”Investeringsplan for forebyggelse og nedbringelse af antallet af anbringelser i 2016 

og overslagsårene”. Udledt heraf, blev Center for Familie bedt om, til udvalgets februar-

møde, at komme med faglige overvejelser og økonomiske estimater på en omlægning af 

indsatsen på det specialiserede børneområde. Dette fokus på omlægning af indsatsen 

udspringer af den dominerende tendens på området, hvor et lavt sagstal, fleksibel 

tilbudsvifte, tværfagligt samarbejde og et skærpet fokus på netværk og nærmiljø er 

centrale omdrejningspunkter. 

Helt konkret blev Center for Familie bedt om fremlæggelse af:

- Et estimat på udgift forbundet med at nedbringe sagstallet til gennemsnitligt 25 

børnesager pr. sagsbehandler

- Faglige overvejelser omkring Frederikshavn Kommunes anbringelsestal og 

tilbudsvifte i relation til en omlægning af indsatsen. Herunder et foreløbigt estimat 

på udgift forbundet med en optimering af tilbudsviften

En omlægning af et sådant omfang vil forudsætte en længere proces med involvering af 

alle aktører på området. En omlægning handler ikke kun om rekruttering af

sagsbehandlere, men også om tilpasning af tilbudsviften, kulturændringer i forhold til 

samarbejde og opgavevaretagelse og ændring af hele mindsettet omkring børn og 

familier i udsatte positioner. Desuden har det betydning hvilket afsæt omlægningen har –

forstået som eksempelvis anbringelsestal og udgiftsniveauet på området.  

Center for Familie vil på mødet fremlægge forslag og foreløbige overvejelser i relation til 

ovenstående, forslag og overvejelser, der er fremkommet på baggrund af et netop afholdt 

seminar for den samlede ledergruppe i Center for Familie, under overskriften ”Udvikling af 

en Frederikshavnermodel”.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter Center for Families fremlæggelse.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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3 (Åben) Omlægning af tilbud inden for børne- og ungeområdet
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



Børne- og Ungdomsudvalget - 04-02-2016 15:00 Side 7 af 20

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

4. Bekymringer i forhold til omlægning af Ungdomsskolen

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”

Beslutninger

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 21-01-2016

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.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21. januar 2016 at sende ”Omlægning af 

tilbud indenfor børne- og ungeområdet” i høring i Ungdomsskolens bestyrelse og MED-

udvalg, da det oprindelige høringsoplæg har fået tilføjet et afsnit om ”10. Klasse – Flere 

unge skal vælge en erhvervsuddannelse”. Høringsperioden er fra den 22. januar til den 2. 

februar 2016 kl. 12.00. Høringssvarene eftersendes til udvalget.

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

drøfter høringssvarene.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget har drøftet høringssvarene og har noteret sig bekymringerne. 
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Udvalget fastholder beslutningen om reduktionen på 10. klasse – Flere unge skal vælge 

en erhvervsuddannelse.

Udvalget ønsker at få mere indsigt i mulighederne på området og beder direktøren 

afsøge disse. Sagen genoptages herefter.

Bilag

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

- Samlede høringssvar vedr. 10 klasse – Flere unge skal vælge en 
erhvervsuddannelse (1177871 - EMN-2015-01099)
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4 (Åben) Åbent brev om bæredygtige daginstitutioner i oplandet
Sags ID: EMN-2016-00236

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Åbent brev til Børne- og Ungdomsudvalget fra bestyrelsen i Dagtilbudsdistrikt SYD

Som distriktsbestyrelse for Dagtilbudsdistrikt Syd retter vi henvendelse til jer politikere, 

med en bekymring omkring daginstitutionerne i distriktets oplandsbyer. Da vi, som 

bestyrelse, tidligere har stået i en lignende udfordring med små institutioner, kan vi nu se 

en gentagelse i oplandsbyerne. Institutionerne i oplandsbyerne er udfordret på størrelse 

set i forhold til børnetal og fremtidige prognoser. Det har betydning for antallet af 

medarbejdere i børnehaverne, hvor få personaler hver dag skal dække et tidsrum fra 6-

17. 

Det er besluttet at oprette 0-2års pladser i oplandsbyerne i 2017, hvilket vil betyde flere 

personaleressourcer. Ligeledes kan oprettelse af disse pladser også være med til at sikre 

tilgang af børn. Vi kan se en fordel i, at Dybvad Børnehave og Hørby Børnehus i 2016 

også får 0-2 års pladser, for at bevare de nuværende pasningstilbud i oplandsbyerne, 

bevare kvaliteten i institutionerne og for at skabe en større tryghed for børnene, forældre 

og personaler. Man ønsker vel stadig at bevare mulighederne i de små byer, så det 

stadig kan være muligt og attraktivt at bo i oplandsbyerne? 

Vi har de seneste år set en væsentlig reducering af kommunale dagplejere, og ser en 

stor udfordring i, om disse kan bestå. Bestræber man sig fra kommunens side fortsat på 

at opretholde den kommunale dagpleje, eller ønsker man, som det er sket i Hjørring 

kommune, kun at have 0-2 års pladser i forbindelse med børnehaven?

Da vi som bestyrelse ønsker, at institutionerne i oplandsbyerne skal bestå og stadig skal 

have høj grad af kvalitet, ønsker vi en udmelding fra politisk side om, hvordan vi her kan 

bevare økonomiske og kvalitative daginstitutioner jf. Bæredygtig børneområde og set i 

forhold til faldende børnetal, nuværende og fremtidige besparelser. 

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:



Børne- og Ungdomsudvalget - 04-02-2016 15:00 Side 10 af 20

.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget ønsker, at sætte temaet på dagsorden til dialogmøderne i dagtilbudsdistrikterne.

Bilag
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5 (Åben) Ungebyråd BUU
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

- i forbindelse med konkrete projekter

- uddannelsesudfordringerne

- må-godt-land

- dem der kan selv, skal selv

- den hele by

osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

   

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen.

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

drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Drøftet.

1. Hvordan ser et godt ungemiljø ud?

Muligheder og udfordringer.

2. Hvordan kan vi arbejde med vejledninger og uddannelsesvalg?

Gode ideer og udfordringer.

3. Understøttende undervisning og/eller 2 medarbejdere i undervisningen.

Muligheder og udfordringer.

4. Ung til ung hjælp. Hvor og hvordan?

Hvordan kan I som unge understøtte integrationen og inklusionen?

Bilag
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6 (Åben) Orientering om KL spørgeskemaundersøgelse vedr. den nye 
folkeskole
Sags ID: EMN-2016-00175

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Skoledistrikter

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
KL offentliggjorde i december 2015 resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, som 

de har gennemført i kommunerne. Undersøgelsen er den fjerde 

spørgeskemaundersøgelse som KL har gennemført i forbindelse med den nye 

skolereform. KL har tidligere gennemført spørgeskemaundersøgelser forud for reformens 

ikrafttræden og i reformens første år.

Temaerne for den nyeste spørgeskemaundersøgelse er:

1. Status på reformen

2. Inklusion

3. Digitalisering

4. Rekruttering

Undersøgelsen omfattede desuden et særligt tema, der ikke er relateret til reformen:

5. Flygtninge mv. 

Ad. 1.

Under dette punkt er der spurgt ind til ”Den længere og mere varierede skoledag”

- Mange kommuner vurderer, at de er i god udvikling når det drejer sig om 

understøttende undervisning. Der bliver samlet erfaringer ved at afprøve forskellige 

muligheder.

I Frederikshavn Kommune: Pædagogerne har gennemført et uddannelsesforløb for 

at blive klædt bedre på til løsningen af opgaven.

- Over halvdelen af kommunerne svarer, at lektiehjælp og faglig fordybelse er 

integreret i skoledagens øvrige aktiviteter.

I Frederikshavn Kommune: For nogle medarbejdere er det en udfordring at skulle 

nytænke begrebet, så det ikke bliver en enkeltstående aktivitet, men bliver en 

integreret del af den understøttende undervisning.
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- Det stadigvæk en udfordring for mange kommuner at få bevægelse integreret i 

undervisningen, så den understøtter læringen. Dog mener mere end en tredjedel af 

kommunerne, at der en god udvikling på området.

I Frederikshavn Kommune: Der er stor vilje til at få motion og bevægelse med i 

undervisningen, men til tider mangler ideerne. Det er et område, som vi vil sætte 

mere fokus på. 

- Knap halvdelen af kommunerne giver udtryk for, at der i arbejdet med den åbne

skole, i starten er en stor opgave i at opdyrke kontakter. Flere kommuner vil ansætte 

en medarbejder til at have ansvaret og opgaven på området.

I Frederikshavn Kommune: Ansætter en erhvervsplaymaker

- Mere end en tredjedel af kommunerne peger på området ”Ledelse tæt på faglig

praksis” som værende i god udvikling. Her tænkes bl.a. på opgaverne ”Faglig ledelse 

og læringscentreret ledelse”, ”Målstyring, læring og læringsmål”, 

”Økonomi/ressourcestyring” mv.

I Frederikshavn Kommune: Enige i at det er et område som er i god udvikling, men 

føler sig udfordret på at finde tiden til at kunne prioritere alle væsentlige områder. 

- Det område, som kommunerne oplever, har haft den største positive fremgang er 

”Den politiske målstyring”

I Frederikshavn Kommune: Med vedtagelsen af Skolepolitikken med de tilhørende 

mål er Frederikshavn Kommune i god udvikling på dette område.

Ad. 2.

Dette punkt handler om ”Udviklingen på inklusionsområdet”

- En tredjedel af kommunerne oplever at være i god udvikling på inklusionsområdet.

- Alle kommuner arbejder med indsatser, som skal skabe kvalitet i inklusionsindsatsen

I Frederikshavn Kommune: Kommunen har ultimo 2015 fået udarbejdet en 

evalueringsrapport for området. Der vil politisk skulle træffes beslutning i forhold til 

evalueringens anbefalinger.

Ad. 3

Digitalisering

- 2/3 af kommunerne svarer, at digitalt understøttet kommunikation og læring er 

indsatsområder for alle skoler og at det i mange tilfælde er Det Pædagogiske 

Læringscenter” som driver denne omstilling.

I Frederikshavn Kommune: Vi arbejder for øjeblikket med at vælge en 

læringsplatform.
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Ad. 4

Rekruttering

- Der er sket en stigning i antallet af kommuner, som oplever rekrutteringsudfordringer 

på skoleområdet.

- Specielt på lærerområdet der er problemer med rekruttering men også en del 

kommuner har udfordringer i forhold til at rekruttere ledere.

I Frederikshavn Kommune: Kommunen er i nogen grad udfordret i forhold til at 

kunne rekruttere lærere med de rette linjefagskompetencer

Ad. 5

Flygtninge

- Skoleforvaltningerne giver udtryk for, at de især er udfordret i forhold til at have 

medarbejdere med de rigtige kompetencer til at arbejde med traumatiserede børn, og 

at de mangler specialuddannede lærere til modtageklasserne.

I Frederikshavn Kommune: Har samme udfordringer som i de øvrige kommuner. Vi 

er i gang med at planlægge en ny struktur på området for bl.a. at kunne imødegå 

nogle af disse udfordringer.

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Resultater af spørgeskemaundersøgelse 4 (1170606 - EMN-2016-
00175)
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7 (Åben) Belægningsoversigt for dagtilbud 2015
Sags ID: EMN-2016-00158

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Dagtilbudsområdets belægningsstatistik pr. ultimo 2015 er udarbejdet. Den viser 

belægningen i dagpleje, vuggestue og børnehaver i 2015.

Der orienteres om statistikken på mødet.

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

Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

5. Indskrevne børn i dagtilbud ultimo 2015 (1169986 - EMN-2016-00158)
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8 (Åben) Opgørelse over ankesager
Sags ID: EMN-2016-00155

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. april 2015 blev det besluttet, at Center for 
Familie og Center for Unge skal foretage en årlig optælling af de klageafgørelser, der er 
truffet i Ankestyrelsen. Optællingen skal foretages med udgangspunkt i hvor mange 
klager der er stadfæstet eller hjemvist. Optællingen blev påbegyndt 1. maj 2015. 

Ankestyrelsen har i alt i perioden behandlet 33 klager, hvor af de 24 stadfæstede 
kommunens afgørelse. Nedenstående skema viser fordelingen på sagsområde og 
afgørelse på tværs af Center for Familie og Center for Unge.

Optælling af afgørelser fra Ankestyrelsen - perioden 01.maj 2015 til 31. december 
2015:

Sagsområde
Afgørelsen 
stadfæstet

Afgørelsen 
hjemvist til 
fornyet 
behandling

Afgørelsen 
underkendt / 
ændret

SL § 41 merudgifter
SL § 42 tabt 
arbejdsfortjeneste

13 3 1

SL § 58 anbringelse uden 
samtykke

5

SL § 69 ændring af 
anbringelsessted

1

SL § 71 vedr. samvær 4 2 2

SL § 76 efterværn
1

SL § 52 –
forældrebetaling i 
forbindelse med 
anbringelse jf. 
betalingsbekendtgørelse 
§ 4

1

Total 24 6 3
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
tager oversigten over ankesager til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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9 (Åben) Februar 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, herunder

 Orientering om program for byrådstemamødet i april

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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