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1 (Åben) Rundvisning i Aalbæk Børnehave
Sags ID: EMN-2016-00547

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget vil kl. 15.00, som punkt 1 på udvalgsmødet ud at se 

børnehaven i Aalbæk.  

I børnehaven vil der blive givet en rundvisning og en orientering om børnehavens arbejde 

og udfordringer.

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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2 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med beslutningen af omlægning af tilbud indenfor Børne- og 

Ungdomsudvalget betyder dette en ændring af taksterne i SFO I og II samt en ny takst for 

SFO I og II vedrørende mulighed for køb af et 100% forældrefinansieret aftenmodul fra kl. 

16.30 til kl. 17.00 mandag til torsdag og fra kl. 16.00 til 16.30 om fredagen.

Når taksterne ændres midt i et budgetår, er det ikke lovpligtigt, men god forvaltningsskik, 

at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye takster træder i kraft.

Taksterne pr. 1. august 2016 er følgende:

Budget 2016 

(01.01.16 –

31.07.2016)

Nye takster

(01.08.16 –

31.12.16)

Skolefritidsordninger (SFO)

Fra 0. – 3. kl. (SFO I)

 Morgenplads pr. måned 350 375

 Eftermiddagsplads pr. måned 1.075 1.100

 Fuldtidsplads pr. måned 1.425 1.475

 Aftenmodul pr. måned 0 359

Fra 4. klasse (SFO II)

 Morgenplads pr. måned 350 375

 Eftermiddagsplads pr. måned 890 390

 Fuldtidsplads pr. måned 1.240 765

 Aftenmodul pr. måned 0 359

Fritidscentre

3. kl. Skagen, Frederikshavn og Sæby

 Eftermiddagsplads pr. måned 0 1.100
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende de nye takster for SFO og 

Fritidscentre pr. 01.08.2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

 Sag og bilag vedr omlægning af tilbud på børneområdet (1259374 - EMN-
2015-01099)
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3 (Åben) TUBAS prioritering af den kommunale medfinansiering
Sags ID: EMN-2014-01319

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

BUU/AMU/SUU

Sagsfremstilling
TUBA Danmark er en foreningsejet institution under Blå Kors, med en lokalafdeling i 

Frederikshavn. Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi for 

unge mellem 14-35 år, som er vokset op i en familie med alkohol- og/eller 

stofmisbrugsproblemer. 

Frederikshavn Kommune medfinansierer TUBAS tilbud med 400.000 kr. årligt. Udgiften 

er ligeligt fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget. TUBA har fra og med 2016 på ny fået en 4 årig bevilling via 

satspuljen, denne gang dog med den forudsætning at satsmidlerne anvendes for de 14-

24 årige. TUBA anmoder derfor Frederikshavn Kommune om, at den kommunale 

medfinansiering anvendes til opretholdelse af det eksisterende tilbud også for de 25-35 

årige. 

TUBAs tilbud for de 14-35 årige understøtter og skaber sammenhæng til den kommunale 

tilbudsvifte på området. I kommunalt regi har vi børnegrupperne Ballonen for 9-12 årige 

samt Helium Ballonen for 12-14 årige børn, der vokser op i hjem med alkoholproblemer. 

TUBAs tilbud til de 14-35 årige supplerer således vore egne tilbud. Snarligt føjes endnu 

en aktør til i arbejdet med målgruppen, idet Barnets Blå Hus, der også er forankret under 

Blå Kors, har fået puljemidler til etablering af behandlingstilbud til børn af alkoholikere 

under 14 år i bl.a. Frederikshavn Kommune. Barnets Blå Hus’ tilbud kan således gavne 

de børn, der ikke kan profitere af at indgå i de gruppebaserede forløb ved Ballonen, eller 

de børn, som er mere behandlingskrævende end Ballon-gruppernes målgruppe. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren samt Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt 

Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den kommunale medfinansiering sikrer TUBAs 

fortsatte indsats for de 25-35 årige i målgruppen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Godkendt.

Bilag
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4 (Åben) Fællesskab for alle - økonomisk hjælp til kontingentbetaling
Sags ID: EMN-2015-50163

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget foreslog på møde den 2. november 2015, at der oprettes en 

ordning, der skal få flere børn og unge i udsatte positioner til at deltage i 

foreningsaktiviteter. 

Efter servicelovens §11 stk 6 kan kommunalbestyrelsen som led i det forebyggende 

arbejde tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for 

særlig støtte. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv rammerne for tildeling af støtte. 

Ordningens centrale element er kontingentdublering – forstået ved at Frederikshavn 

Kommune og en forening bidrager ligeligt til betaling af et medlemskontingent.

Den oprindelige tanke var en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler kontingent for 

et barn, og foreningen betaler kontingent for et andet barn. Administrationen vurderer, at 

denne model vil blive tung at administrere, idet den vil kræve en kontrol af, hvordan og 

hvorvidt modellen finder sted. 

Dernæst forudsætter modellen, at der altid findes et lige antal medlemmer i foreningen, 

som er i målgruppe for ordningen. Det er en faktor, der er for usikker at tilrettelægge 

efter. 

Administrationen foreslår i stedet en model, hvor Frederikshavn Kommune betaler 

halvdelen af et medlemskontingent, mens foreningen finansierer den anden halvdel. 

Ordningen er udelukkende målrettet folkeoplysende foreninger og musikskolen i 

Frederikshavn Kommune. 

Målgruppen er børn og unge fra 5-17 år, som af sociale eller adfærdsmæssige årsager 

(fx ensomhed, mobning, isolation) ikke deltager i foreningsaktiviteter. 

Styregruppen bag pulsskolen får en central rolle i bevilling af kontingentbetaling, da 

gruppen allerede har kontakt til børn og unge, som er i målgruppe for ordningen. Et barn i 

pulsskolen kan med ordningen udøve den aktivitet, som barnet har stiftet bekendtskab 

med i pulsskolen, efter pulsskolen er ovre. Det skal sikre en kontinuitet for barnet. 
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Foreninger og musikskolen kan indstille medlemmer til ordningen ved kontakt til 

styregruppen. 

Ordningen finansieres af puljen for børn med specielle problemer. Der afsættes 15.000 

kr. til formålet.

Et medlemskontingent i en folkeoplysende forening og hos musikskolen varierer fra 500 

kr. op til 1300 kr. pr. år. Det svarer til 11-30 kontingenter, og med dublering vil 22 til 60 

børn få betalt deres kontingent med ordningen. 

Styregruppen bliver ligeledes klædt på, så den kan formidle og hjælpe omkring andre 

tilsvarende ordninger: i musikskolen kan børn af økonomiske årsager få friplads, hos 

Dansk Flygtningnævn kan børn med forældre på den lave integrationsydelse få betalt 

kontingent og hos DIF kan udsatte børn og unge også få betalt kontingent. Dette skal 

sikre, at der ikke sker overlap.

De børn og unge, som får betalt deres kontingent med ordningen, sidestilles med andre 

medlemmer, og de kan derfor medregnes i den årlige tilskudsberegning for de 

folkeoplysende foreninger og musikskolen. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

1. udvalget vedtager oplægget til ordningen

2. ordningen evalueres ved udgangen af 2016

3. oplægget sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget og Integrationsudvalget

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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5 (Åben) Fælles foreningshus i Voerså ønsker større del af tidligere 
børnehavebygning
Sags ID: EMN-2015-50183

Sagsbehandler: Bo Allan Niebuhr

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
10 foreninger i Voerså har sammen tilkendegivet, at de gerne vil overtage dele af den 

tidligere børnehavebygning i Voerså, for at kunne etablere et fælles foreningshus. Dette 

ønske og oplæg til dialog er konkret formuleret i et brev til flere parter i Frederikshavn 

Kommune den 3. januar (bilag). For at få driftsøkonomi til projektet forklarer foreningerne 

i brevet, at det er af afgørende betydning, at huset kan rumme den lokalhistoriske gruppe. 

De peger derfor på, at de foruden bygning 5 (vist på bilag) også gerne vil overtage 

”mellembygningen” som i dag forbinder bygning 5 og 3.

I ombygningen og flytningen af Voerså Børnehus til lokaler på skolen har det været en 

forudsætning (som i alle dagtilbudsbyggerier efter Helhedsplanen siden 1. januar 2010), 

at der afsættes ca.10 m2 pr. dagtilbudsplads inden døre og ca. 50 m2 pr. dagtilbudsplads 

til børnenes udeaktiviteter. Formålet har været at skabe fleksible, fremtidsrettede og 

kvalitative rammer for dagtilbud i hele kommunen. Gode muligheder for alderssvarende 

udfordringer og tilsyn med børnene har været prioriteret højt. For at kunne lave en 

legeplads til vuggestue- og børnehavebørn på i alt ca. 2500 m2 til de ca. 50 pladser, var 

det derfor oprindeligt planen, at hele den gamle børnehavebygning skulle nedrives og 

legepladsen placeres på hele det skraverede areal (gul, blå, rød og grøn).

Efter foreningernes kontakt med Kultur- og Fritidschef, Ejendomscenter, Voerså 

Børnehus og Distrikt Syd blev der i første omgang opnået enighed om at børnehuset, om 

nødvendigt, kunne undvære de 600 m2 (gul skravering). 

Men forespørgslen om børnehaven kunne afgive yderligere ca. 420 m2 (blå og rød), blev 

afslået. Det ville gå for meget ud over de planlagte udendørs udfoldelsesmuligheder. Det 

blev også afslået at benytte det blå areal, hvis mellembygningen blev bevaret. Denne 

opdeling ville gøre tilsyn med og indretning af legepladsen uhensigtsmæssig ud over 

begrænsningen af legepladsens størrelse.

Ejendomscenter og Center for Børn og Skole har behov for at Børne- og 

Ungdomsudvalget tager stilling til om niveauet for areal efter Helhedsplanen i dette 

tilfælde skal fraviges. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter sagen

2. beslutter om Voerså Børnehus skal afgive yderligere areal for, at 

mellembygningen kan indgå i foreningshuset

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Drøftet
2. Sagen genoptages

Bilag

 Interessetilkendegivelse vedr. Voerså Børnehave som foreningshus 
underskrevet (1234466 - EMN-2015-50183)

 Børnehuset Voerså - udeareal efter indflytning i skolebygning (1233040 -
EMN-2015-50183)
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6 (Åben) Kvalitetsrapport, skoleåret 2014-15
Sags ID: EMN-2015-01118

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU/BR

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte 

en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som 

grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med Kvalitetsrapporten, herunder også 

Trivselsmålingerne er de systematiske samtaler mellem skolernes ledelser og chef for 

”Børn og skole”.

- To gange årligt er der samtaler, hvor fokus er på resultaterne af de nationale 

Trivselsmålinger samt hvilke handlinger, der skal iværksættes for at øge 

elevernes trivsel på udvalgte områder.

- Årligt er der en samtale om skolernes arbejde med handleplanerne fra 

Kvalitetsrapporten.

- En årlig samtale, hvor skolernes ledelse og skolechef taler om, hvilke områder de 

enkelte skoler skal have fokus på i den kommende tid. Fokusområderne findes 

bl.a. på baggrund af de resultater som skolerne har trukket fra 

Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem(LIS).

Sammenfattende helhedsvurdering 

Med udgangspunkt i dataene fra Kvalitetsrapporten, er hovedresultaterne for 

Frederikshavn Kommune:

Afgangsprøverne 

- Alle skoler i Frederikshavn Kommune har i en 3-årig periode et 

karaktergennemsnit ved afgangsprøven, som enten er forventeligt eller bedre 

end forventeligt når de socioøkonomiske referencer medregnes.

- I 2014-2015 har gennemsnitskaraktererne for dansk og matematik i 

Frederikshavn Kommune ligget lidt under landsgennemsnittet. I perioden har der 

været en positiv udvikling i de opnåede resultater på henholdsvis 5 

skoleafdelinger for danskfagets vedkommende og 6 skoler for matematiks 

vedkommende.

Faglige måltal(nationale test):

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test jf. 

de nationale måltal. 
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I Frederikshavn Kommune ligger vi et stykke fra de nationale måltal når det drejer 

sig om de opnåede resultater i læsning. Måltallene for henholdsvis 2., 4., 6. og 8. 

klasse ligger på 72 %, 70 %, 71 % og 79 %.

I matematik er vi derimod næsten i mål på dette område idet tallene for 

henholdsvis 3. klasse og 9. klasse ligger på 80 % og 79 %. 

- Andelen af de dygtigste elever skal stige år for år. 

I Frederikshavn Kommune er andelen af de allerdygtigste læsere faldet eller 

været stabil de seneste år.

I matematik er andelen af de allerdygtigste elever derimod steget fra, at der i 

skoleåret 2013-14 var 3 % blandt de allerdygtigste til der i skoleåret 2014 -15 er 

6-7 % i denne gruppe.

På baggrund af de opnåede resultater i læsning har alle skoler udarbejdet handleplaner 

der beskriver, hvordan skolerne vil arbejde på at opnå bedre resultater.

Mål for ungdomsuddannelse

- 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 

henhold til de nationale mål. 

- Det er svært at få valide tal på området, da nogle elever først får en 

ungdomsuddannelse f.eks. 10 år efter endt folkeskole, da de måske vælger at 

tage et job. 

De seneste tal som kan findes i LIS viser at 77 % at vores elever forventes at 

have fuldført en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Dette 

er samme % tal som på landsplan.

Med vedtagelsen af den nye Uddannelsesstrategi i Frederikshavn Kommune og 

ansættelsen af en erhvervsplaymaker forventer vi, at der vil komme en positiv

udvikling i den andel, der får gennemført en ungdomsuddannelse.

Trivsel

- Elevernes trivsel skal stige år for år jf. de nationale måltal. 

- På nuværende tidspunkt er der kun resultater fra den trivselsmåling, som blev 

gennemført i foråret 2015 og det er derfor ikke muligt at se om Frederikshavn 

Kommune lever op til de nationale mål.

- Skolerne er på nuværende tidspunkt i gang med at gennemføre de næste 

målinger og det bliver derfor interessant at følge, om de initiativer der er taget på 

de enkelte skoler/skoleafdelinger har haft en positiv virkning på elevernes trivsel 

og dermed er medvirkende til at ”Elevernes trivsel stiger år for år”.

Udviklingen i elevernes trivsel vil derfor først fremgå af en senere rapport.
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Kompetencedækningsmål

- 85,9 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence 

(tidligere linjefag). Det betyder, at Frederikshavn Kommune har indfriet det 

nationale mål for 2016, som siger, at kompetencedækningen skal være 85 % i 

2016 stigende til 90 procent i 2018. 

  

Inklusionsmål

- Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning er i skoleåret 

2014-15 på 93,8 %. 

Det nationale måltal på landsplan var at 96 % af alle elever skulle være 

inkluderede i den almindelige undervisning i 2015. 

Med udgangspunkt i den netop afsluttede evaluering af inklusionsindsatsen bliver der 

udarbejdet handleplaner på området.

Udtalelser fra skolebestyrelser:

Der er indkommet udtalelser fra de fire skolebestyrelser. Udtalelserne er i deres fulde 

længde vedlagt som bilag til Kvalitetsrapporten.  

I høringssvarene bliver det bl.a. fremhævet fra forskellig side:

1. Rapporten er et redskab, som kan anvendes til at arbejdet med indsatsområder på 

de på de enkelte skoler. Det både på det faglige og på det trivselsmæssige område.

2. Der bør anvendes grafer for talmaterialet, som er sammenlignelig på tværs af 

skoledistrikterne.

3. Sammenlignelige grafer og diagrammer bør også laves, hvor de er korrigerede for 

den socioøkonomiske faktor.

Center for Børn og Skole har på baggrund af de indkomne høringssvar:

- Redigeret tabellerne i ”Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15” så enhederne i 

grafikken i videst mulig omfang er sammenlignelige.

- Sendt spørgsmål til Undervisningsministeriet for at få svar på, hvilke grafer 

og/eller diagrammer, der skal være korrigerede for den socioøkonomiske faktor. 

Da der endnu ikke er kommet svar fra ministeriet, har vi valgt at vedlægge et 

bilag, hvor der er flere diagrammer og grafer, der viser opnåede karakterer, som 

er korrigeret for den socioøkonomiske faktor.

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

1. drøfter Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15

2. drøfter de indkomne høringssvar

3. beslutter om de opnåede resultater i det samlede skolevæsen eller på den 

enkelte skole giver anledning til, at der udarbejdes yderligere handleplaner

4. anbefaler Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15 overfor Byrådet
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages.

Bilag

4. Den kommunale Kvalitetsrapport 2014-15 (1264208 - EMN-2015-
01118)

5. Bilag - Skolebestyrelsernes høringssvar (1237016 - EMN-2015-01118)
6. Bilag - Skoledistrikt Nord (1176912 - EMN-2015-01118)
7. Bilag - Skoledistrikt Øst (1176128 - EMN-2015-01118)
8. Skoledistrikt Vest - Handleplaner (1234145 - EMN-2015-01118)
9. Bilag, Skoledistrikt Syd (1172029 - EMN-2015-01118)
10.Socioøkonomiske referencer og de bundne prøvefag (1234118 - EMN-

2015-01118)
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7 (Åben) Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2016/2017
Sags ID: EMN-2015-01354

Sagsbehandler: Renee Kærulff Petersen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Center for Børn og Skole har via webindskrivning opgjort antallet af børn, der er 

indskrevet i Frederikshavn Kommunes rullende skolestart for skoleåret 2016/2017. 

I alt er der indskrevet 478 børn. Af disse har 61 ønsket en anden skoleafdeling, 35 af 

børnene har søskende på den ønskede skoleafdeling. 

Der er 11 børn som har fået afslag om ønske til at starte på Frydenstrand skoleafdeling. 

Afslagene er givet på baggrund af indskrivningstallene fra eget skoledistrikt. De ekstra 

børn vil være klasseudløsende. 

De har fået tilbudt en plads på Nordstjernen skoleafdeling. På nuværende tidspunkt ved 

vi ikke, hvilken skoleafdeling de 11 børn vælger. 

Nedenstående tabel viser antal elever ved de forskellige skoleafdelinger. De 11 børn der 

endnu ikke er skoleplaceret er indskrevet under distriktsskolen.

Skoleafdeling I alt 

Distrikt Øst i alt 123

Frydenstrand 54

Nordstjernen 69

Distrikt Vest i alt 121

Bangsbostrand 89

Gærum 11

Ravnshøj 21

Distrikt Syd i alt 135

Torslev 32

Hørby/Dybvad 24

Stensnæs 18

Sæby 61

Distrikt Nord i alt 99

Skagen 43

Strandby 47

Aalbæk 9 

Rullende skolestart Antal elever i alt 

August 2016 125
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November 2016 130

Februar 2017 104

Maj 2017 119

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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8 (Åben) Etableringen af forældrekontaktgrupper
Sags ID: EMN-2016-00189

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Henvendelse fra Integrationsrådet om etablering af forældrekontaktgrupper. 

Baggrund

En episode på Ravnshøj Skole mellem børn og unge med dansk og anden herkomst end 

dansk gav stor lokal negativ omtale i den lokale presse, men også på de nationale 

medier. Utrygge forældre til de danske børn udtrykte bekymring for deres børn.

Episoden bevirkede, at Børne- og Ungdomsudvalget holdt ekstraordinære møder med 

det formål, at belyse problemets omfang og få problemet afhjulpet omgående. 

For at forebygge eventuelle lignende episoder i fremtiden, og for at understøtte inklusion 

af verdensklasserne i ordinære folkeskoler, besluttede Integrationsrådet den 3. februar 

2016, at sende en anbefaling til Børne- og Ungdomsudvalget om etablering af 

forældrekontaktgrupper. Forældrekontaktgruppen skal understøtte integrationen af 

børnene i verdensklasserne og forebygge potentielle problemer/udfordringer.   

Disse grupper kan bestå af forældre til både danske børn og nyankomne børn i 

kommunens 4 skoledistrikter. Forældrekontaktgrupperne kan være medvirkende til, at 

inklusionen af verdensklasserne sker så optimalt og gnidningsløst som muligt. 

Efter inklusionen af verdensklasserne er blevet en realitet, fortsætter 

forældrekontaktgrupperne det konstruktive arbejde for at imødekomme udfordringer i 

klasserne med elever fra en anden herkomst end dansk. 

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet og godkendt.
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Bilag
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9 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - forbedring af de 
trafikale/logistiske forhold på Sæby skole afdeling syd
Sags ID: EMN-2016-00501

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Efter henvendelse fra forældre til børn på Sæby skole afd. Syd, ønsker DF et punkt på 

dagsorden. Punktet indebærer en beslutning om brug af anlægsmidler.

DF ønsker at indstille til udvalget, at der tages beslutning om igangsætning af forbedring 

af de trafikale/logistiske forhold på Sæby Skole afdeling Syd. 

DF har modtaget henvendelser fra bekymrede forældre til børn på skoleafdeling Syd, 

som udtrykker bekymring over, at der opleves et trafikalt kaos i forbindelse med børnenes 

mødetid om morgenen. Der er rigtigt mange børn, der bliver kørt i skole af deres forældre 

eller via kør-sammen ordninger forældre imellem. Det oplyses, at der ER sket flere "små" 

trafik uheld, hvor der er sket påkørsler mellem biler.

DF vil bede udvalget tage stilling til og træffe beslutning om, at kommunens trafik- og vej 

ingeniør straks påbegynder arbejde på et løsningsforslag for imødekommelse af denne 

farlige situation der optræder hver morgen.

DF foreslår, at der etableres en udkørsel op mod stadion, samt at volden rundt

parkeringspladsen nedlægges og der etableres yderligere parkeringspladser.

Samt at den allerede anlagte "kys og farvel" sløjfe forlænges.

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget vil anmode administrationen om hurtigt at få lavet en vurdering af forholdende, 
herunder om at få et løsningsforslag, såfremt det vurderes nødvendigt at ændre på de 
trafikale forhold omkring skolen.

Bilag
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10 (Åben) Orientering om brug af reklame og sponsorater i Børne- og 
Ungdomsudvalget område
Sags ID: EMN-2014-01440

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune vedtog i juni 2009 et regelsæt for brug af reklame og 

sponsorater i Frederikshavn Kommune. Regelsættet blev udvidet lidt, gældende for 

børne- og ungeområdet. Se bilag.

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af det udvidede regelsæt 

blev det også besluttet, at udvalget årligt får en orientering om praksis og erfaringer på 

området.

Administrationen har i januar 2016 spurgt både kommunale og selvejende enheder i 

Børne- og Ungdomsudvalgets regi, om skolen/institutionen har indgået reklame- eller 

sponsoraftaler.

Hovedparten af de forespurgte enheder har meldt retur, at de ikke har indgået aftaler.

Idrætsbørnehaven Bispevang har indgået følgende aftale i januar 2016: 

Ydelse: Idrætstøj til personalet

Modydelse: Reklame på institutionens hjemmeside og plakat i institution

Aftalen løber i et år.

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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11 (Åben) Marts 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

 Oprettelse af talentsportsklasse 

 Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget om omlægning af 10. klasses tilbud

 Status på fordelingen mellem vuggestuepladser, dagplejepladser og Tilskud til 

privat pasning

 Status på arbejdet med omlægning af tilbud på Børne og Ungeområdet

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. maj 2016 flyttes til den 19. maj 2016.

Bilag

3. Studietur for Børne- og Ungdomsudvalget marts 2016 (1239225 -
EMN-2013-01659)
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12 (Åben) Skoleårets planlægning 2016/2017
Sags ID: EMN-2015-01354

Sagsbehandler: Renee Kærulff Petersen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Ressourcetildelingen til undervisning for skoleåret 2016/2017 beregnes efter den 

vedtagne ressourcetildelingsmodel gældende for skoleområdet i Frederikshavn 

Kommune. Tildelingen er beregnet ud fra 5.530 elever i normalklasser og 295 elever i 

specialklasser. I forhold til det nuværende skoleår er det en stigning på 58 elever i 

normalklasserne, og et fald på 26 i specialklasserne. Skolernes ressourcetildeling til 

undervisning vedrører primært timer til normalundervisning, understøttende undervisning, 

holddeling, særlig støtte og specialundervisning. Herudover ressourcer til ledelse, 

aldersreduktion og inklusion, som også er en del af skolens budget.

I skoleåret 2016/2017 er der en ekstraudgift til undervisning af 142 tosprogede elever 

med flygtninge- eller immigrantbaggrund. I første halvdel af skoleåret 2016/2017 fra 

august til december 2016 vil det betyde en merudgift på 2.139.732 kr., og for budgetåret 

2017 vil det betyde en merudgift på i alt 7.735.357 kr.

Som udgangspunkt skal Børne- og Ungdomsudvalget afholde alle udgifter til skoleårets 

planlægning indenfor eget budget. Da der her er tale om en ekstraordinær udgift som 

følge af tilflytning af flygtninge og immigranter, som i mange andre kommuner, bør Børne-

og Ungdomsudvalget have tilført ekstra midler hertil. 

I forhold til skoleårets planlægning 2016/2017 bør der planlægges ud fra en forventet 

bevilling til de ekstra børn i 2016 samt at de nye forudsætninger indregnes i budgettet for 

2017 og overslagsårene.

Herefter er der to udfordringer i forhold til den kommende planlægning af skoleåret: 

Den netop vedtagne overenskomst på lærerområdet er underfinansieret med 2,6 mio. kr. 

Kommunerne har selv skullet finde finansiering til de personlige løntillæg, som 

nuværende undervisere i specialklasser er berettiget til. 

Dernæst er der i forbindelse med budget 2016 vedtaget reduktionskrav vedrørende 

stillingsvakancer. På skoleområdet udgør dette i alt 1,1 mio. kr. Da eleverne skal 

undervises, er det nødvendigt at indregne beløbet som en reduktion i skoleårets 

planlægning. 

Hvis det manglende budgetgrundlag på 3,7 mio. kr. skal findes indenfor skoleområdets 

nuværende ramme, skal ressourcetildelingen nedsættes med 2,53 time/elev. 

En nedsættelse vil dog gøre det svært for Skoledistrikt Syd eller Skoledistrikt Nord at 

kunne dække de lovmæssige påkrævede undervisningstimer i forhold til deres 

nuværende antal klasser og afdelinger. Alle 4 distrikters muligheder for at tilbyde 



Børne- og Ungdomsudvalget - 03-03-2016 15:00 Side 24 af 25

holdtimer, specialundervisning eller særlig støtte til eleverne, hvilket er et specifikt 

lovkrav, vil blive reduceret. 

Skal der findes andre løsninger, så skolerne får mulighed for at kunne bruge deres 

ressourcer anderledes, er der disse muligheder indenfor skoleområdets ramme:

1) at udfase afdelinger i de enkelte distrikter 

2) at give skolerne mulighed for frit at klasseoptimere indenfor eget distrikt 

Begge løsninger fordrer en ændring af den nuværende styrelsesvedtægt.

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

1. drøfter skoleårets planlægning

2. beslutter hvordan skoleårets planlægning 2016/2017 budgetteres 

3. Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om en 

bevilling på 2.139.732 kr. i 2016 og 5/12 af 7.735.357 kr. for 2017

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget genoptager punktet, men udvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at 
der i forbindelse med behandling af budgetrammerne for 2017 laves en fordeling af de 
midler Frederikshavn Kommune får til Integration. Midlerne bør fordeles efter objektive 
kriterier til de 2 udvalg der har en integrationsopgave, Arbejdsmarkedsudvalget og 
Børne- og Ungdomsudvalget.

Udvalget vil snarest muligt blive indkaldt til et ekstraordinært møde.

Bilag
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