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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 
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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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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)



1

Omlægning	af	tilbud	inden	for	børne- og	ungeområdet:

SFO:
SFO	I (0-2. Klasse)	i	Skagen,	Frederikshavn	og	Sæby
SFO	I	og	II	i	oplandsbyerne
SFO	I	og	II	skal	arbejde	med	at	udvikle	et	ny	profil	for	området	Der	bliver	en	stigning	i	
forældretakst	på	25	kr.,	i eftermiddagsmodulet	og	morgenmodulet,	som	en	naturlig	
konsekvens	af,	at	der	er	færre	børn	i	tilbuddet.

Morgenmodul	evt.	i	samarbejde	med	dagtilbud. Der	skal	arbejdes	med	at	etablerer	et	
aftenmodul,	således	SFO	I	og	II	er	åben	til	kl.	17	mandag-fredag.	Modulet	er	100	%	
forældrefinansieret.	

Rationale:	0	kr.

Fritidstilbud:
Fritidscentre (3. kl. - 18	år)	i	Skagen,	Frederikshavn	og	Sæby
For	3.	kl.	børn	gælder	følgende:	tilbuddet	oprettes	under	ungdomsskolelovgivningen.	Der	kan	
laves	mulighed	for	at,	Børnene	hentes	af	fritidscentrene	på	de	respektive	skoler	og	befordres	
til	fritidstilbuddet.	Der	er	fremmøderegistrering	for	børnene.	Forældrebetalingen	følger	
forældre	kronemæssigt	taksten	for	SFO	I

Forventet	rationale	for	flytning	af	3.	klasse	til	fritidscentrene	(kr.	2.226.400).	Forventet	
merudgift	til	fastholdelse	af	økonomisk	friplads	for	3.	klasses	børn	(kr.	345.000),	mindre	
betaling	for	18	børn,	der	går	fra	fritidscenter	til	SFO	(kr.	77.220)	mindre	udgift	til	
støttepædagoger	til	3.	klasse	børn	(kr.	85.000)

Der	afsættes	midler	til	at	indfører	søskenderabat	for	3.	klasse	børn	i	fritidscentrene	
(søskenderabat	for	søskende	i	dagtilbud	og	SFO	I)	(280.000	kr.)

Rationale:	1.609.180	kr.

Valgfrihed	mellem	SFO	II	og	Fritidscentrene	– 3.	klasse:
Der	gives	valgfrihed	mellem	SFO	II	og	Fritidscentrene	for	3.	klasse	i	Skagen,	Frederikshavn	og	
Sæby.	Politisk	vurderes	det	at	60	%	af	børnene	vælger	Fritidscentrene.

Rationale:	- 643.672	kr.

Forsøg	med	åben	SFO:
Der	indføres	forsøg	med	andre	aktører	i	SFO	I	og	II:
Der	afsættes	midler	til	at	der	i	2	distrikter	kan	laves	forsøg	med	at	skabe	mere	attraktive	SFO	
tilbud,	herunder	at	der	kan	arbejdes	med	forskellige	modeller	for inddragelse	af	andre	aktører	
i	tilbuddene.	Aktører	kan	være	såvel	foreningsliv,	kulturliv,	frivilligliv	og	andre.

Rationale:	- 150.000	kr.



2

Harmonisering	af	SFO	takst:
Harmonisering	af	takst	på	SFO	II	og	Fritidscentrene	(4-6.	klasse):
Harmonisering	af	taksterne	for	SFO	II	og	fritidscentrene	i	hele	kommunen.	(220.000	kr.)
Udgiftsneutralt	såfremt	der	indmeldes	51	børn	mere	i	SFO	II	eller	fritidscentrene.
(- 220.000	kr.)	Der	regnes	med	en	tilgang	på	25-26	børn.

Rationale:	- 100.000	kr.

Ungdomsskolen/fritidstilbud/skole:
Ungdomsskolens	tilbudsvifte	og	organisering	skal	justeres	så	der	kan	findes	et	rationale.	
Tilbuddene Tranåsskolen og	garagen	skal retænkes,	evt.	i	et	andet	regi.	Ungdomsskolen	skal	
tænkes	mere	ind	i	skolen	i	valgfag	og	understøttende	undervisning.

Rationale:	1.200.000	kr.

Fritidstilbud/ungdomsskolen:
Der	skal findes	mulige synergier mellem	fritidstilbuddene	og	ungdomsskolen.

Rationale:	500.000	kr.

10.	Klasse	- Flere	unge skal	vælge	en	erhvervsuddannelse

Flere	unge	skal	vælge	en	erhvervsuddannelse	efter	9.	klasse.	Dette	gør	sig	ligeledes	gældende	
for	de	unge,	der	vælger	at	tage	10.	klasse.	Forvaltningen	pålægges	at	finde	mulige	løsninger	
for	at	understøtte	ønsket	om	at	flere	unge	tager	en	erhvervsuddannelse	gennem	anvendelse	af	
EUD10,	kombineret	10.	klasse,	hel	eller	delvist	at	lade	andre	løse	opgaven	eller	andre	
løsninger.

Rationale:	1.0	mio.	kr.

Bygningsmassen	skal	optimeres:
Der	skal	i	øvrigt	ses	på,	hvorvidt	der	kan	ske	en	bedre	udnyttelse	at	kvadratmeterne	i	både	de	
tre	store	byer	som	i	oplandsbyerne.	Der	skal	kigges	bredt	på	mulighederne,	både	inden	for	
dagtilbud,	skole	og	fritidstilbud	- der	skal	ligeledes	indgås	dialog	med	kultur	og	fritidsområdet	
om	at	tænke	på	tværs	at	områderne	for	en	bedre	udnyttelse	af	kvadratmeterne.

Rationale:	300.000	kr.

Hotspot skal	placeres	mere	centralt	i	Frederikshavn	By.	Direktøren	skal	afsøge	mulige	
løsninger.

Rationale:	300.000	kr.



3

Der	gøres	overvejelser	om	at	overgå	fra	11	måneders	betaling	til	12	måneders	betaling	i	
dagtilbud	og	SFO.	Det	overvejes	at	forældre	som	holder	ferie	i	hele	juli	måned	kan	blive	
fritaget	for	betaling	i	denne	måned.

Fastholdelse	af	socialrådgivere:
Politisk	ønsker	man	at	fastholde	socialrådgiverne	i	Center	for	Familie,	derfor	besluttes	det,	at	
afholde	udgiften	til	at	sikre	at	der	ikke	sker	afskedigelse,	som	følge	at	3%	og	1	%	
reduktionerne	i		Økonomiudvalget,	af	anbringelsesbudgettet	på	konto	5.
Beløb	1.4	mio.	kr.	i	2016,	stigende	til	1.8	mio.	kr.	i	2017.

Rationale i alt: 4.015.508 kr.

Rationalerne	er	angivet	i	helårsvirkning.	I	2016	vil	der	ikke	kunne	hentes	helårsvirkning, idet	
der	er	opsigelsesvarsler	af	personale,	opsigelsesvarsler	på	bygninger	samt	varsling	af	takster.
Derfor	er	der	afsat	midler	fra	puljen	på	1.	mio.	kr.	til	at	imødegå	dette.

Rationaler:
SFO 0	kr.
Fritidstilbud 1.609.180	kr.
Valgfrihed	mellem	SFO	og	Fritidscentrene	– 3.	klasse - 643.672	kr.
Forsøg	med	andre	aktører - 150.000	kr.
Harmonisering	af	SFO	takst - 100.000	kr.
Ungdomsskole/fritidstilbud/skole 1.200.000	kr.
Fritidstilbud/ungdomsskole 500.000	kr.
10.	klasse	-Flere	unge	skal	vælge	en	erhvervsuddannelse 1.000.000	kr.
Bygningsmassen	skal	optimeres 600.000	kr.
Rationale 4.015.508 kr.

Forslag	til	fordeling	af	ekstra	1	mio.	kr.	afsat	i	budget	2016:

 300.000	Kr.	til	mindre	vacance	ved	ledige	stillinger	i	Folkeskoleregi	og	dagtilbudsregi.
 150.000	Kr.	imødekommelse	af	Ferielukning	i	distrikter	hvor	det	er	nødvendigt	at	

holde tilbud	åben.	
 200.000	kr.	til	klubberne.
 350.000	kr.	til	at	sikre	helårsvirkning	i	2016
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Indledning 
 
Fra den 1. august 2015 er der etableret en ny struktur på Daginstitutions- og Skoleområdet i Frederikshavn 

Kommune – ”Bæredygtigt Børneområde.” 

Det har betydet, at antallet af skoler i kommunen er ændret fra, at der tidligere var 16 folkeskoler til, at der 

i dag er 4 folkeskoler. 

Hver skole har mellem 3 og 6 afdelinger hvor de underviser, se nedenstående skema. 

 

Tidligere skole Nuværende skoler Nuværende skoleafdelinger Elevgrupper 

Skagen Skole 

Skoledistrikt Nord 

Skagen Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse 

Specialtilbud: 

- Klasser for elever med 

generelle 

indlæringsvanskeligheder. 

- AKT klasse 

- Klasser for elever med 

svære generelle 

indlæringsvanskeligheder 

Aalbæk Skole Aalbæk Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse 

Strandby Skole Strandby Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse 

Jerup Skole  

  Elling Skole 

 

Nordstjerneskolen 

Skoledistrikt Øst 

Nordstjernen Skoleafdeling Børnehaveklasse – 9. klasse 

Specialtilbud: 

- Klasser for elever med 

generelle 

indlæringsvanskeligheder. 

- Klasser for elever med 

kontaktvanskeligheder 

- Autistklasser 

Frydenstrandskolen 

Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej Børnehaveklasse – 4. klasse 

Specialtilbud: 

- Klasser for elever med 

svære generelle 

indlæringsvanskeligheder 

- Strukturklasser 

Frydenstrand Skoleafdeling, Buhlsvej 5. klasse – 9. klasse 

Specialtilbud: 

- Strukturklasser 

 

Bangsbostrand Skole 

Skoledistrikt Vest 

Bangsbostrand Skole Børnehaveklasse – 9. klasse 

Gærum Skole Gærum Skole Børnehaveklasse – 6. klasse 

Ravnshøj Skole Ravnshøj Skole Børnehaveklasse – 9. klasse 

Heldagsskolen Heldagsskolen Elever med AKT problematikker 

 

Sæbygaardskolen 

Skoledistrikt Syd 
Sæbygaard Skoleafdeling 5. - 9. klasse 

Specialtilbud: 

- AKT klasser 
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Sæby Skole Sæby Skoleafdeling Børnehaveklasse - 4. klasse 

Stensnæsskolen Stensnæs Skoleafdeling Børnehaveklasse - 6. klasse 

Torslev Skole Torslev Skoleafdeling Børnehaveklasse - 9. klasse 

Hørby-Dybvad Skole 
Hørby Skoleafdeling Børnehaveklasse - 3. klasse 

Dybvad Skoleafdeling 4. - 9. klasse 

 
Vi har valgt, at denne Kvalitetsrapport skal udgøre en baseline for vores fremtidige skoler og har derfor 

udelukkende fokuseret på resultaterne fra de eksisterende skoler. 

 

Skoleåret 2014-15 var det første skoleår med den nye skolereform og også det første år, hvor skolerne 

skulle arbejde henimod de ny mål på både de kommunale og nationalt plan. 

Nationale – og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune 

De nationale mål: 
De nationale mål sætter retning for udviklingen i folkeskolen og giver samtidig mulighed for at følge, 

hvordan det går med folkeskoleelevernes faglighed og trivselsmæssige udvikling. 

Mål 1:  

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 procent af eleverne skal 

være gode til at læse og til at regne i de nationale test.  

Mål 2:  

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for 

år. 

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.  

Mål 3:  

Elevernes trivsel skal øges. 

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis.  

I kommunen og på de enkelte skoler kan man, i de opnåede resultater fra De nationale test og fra 

Trivselsmålingerne, følge udviklingen i forhold til at nå de opsatte nationale mål. 

Kommunale mål 
I skolepolitikken for Frederikshavn Kommune, ”Vi vil være bedre” arbejder vi med følgende mål: 

   

Mål 1: 

Fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå 

 

Mål 2: 

Alle elever skal trives i et fællesskab 
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Mål 3: 

Skolerne nytænker og varierer skoledagen 

 

Mål 4: 

Vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden 

 

Mål 5: 

Vi klæder vores elever på til fremtiden 

 

For hver af de 5 mål beskriver skolepolitikken, hvad skolerne skal gøre for at arbejde hen mod målene, og 

hvordan de skal følge op på dette. 

 

Elevtal 
 
I skoleåret 2014/15 var der 16 folkeskoler med et samlet elevtal på 5744 elever fordelt på børnehaveklasse 

til 9. klasse. 

 

I perioden 2012/13 – 2014/15 er der sket fald i elevtallet 333 på elever. Det svarer til et fald på 5,5 %.  

 

2012-13 6077 elever Svarer til et 
fald på 5,5 %. 

 
2013-14 5880 elever 

2014-15 5744 elever 
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Karakterer ved 9. klasseprøven 
 
Ifølge ”Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen” er det obligatorisk at fremlægge de opnåede 

karaktergennemsnit i dansk, matematik samt de bundne prøver ved 9. klasseprøven. 

 

Hvor det er relevant er der udarbejdet et diagram, der viser resultaterne for alle elever samt et diagram der 
viser de opnåede resultater for eleverne i de almene klasser. 

 

Karaktergennemsnit i dansk 
Frederikshavn Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet: 
 

 

Alle elever: 

 

 

 

Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommune 

ligger under det opnåede karaktergennemsnit på 

landsplan. 

 

Kommunen har gennem de seneste tre år været 

placeret på samme niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Elever i almene klasser: 

 

 
 

 

Karaktergennemsnittet i Frederikshavn Kommune 

ligger under det opnåede karaktergennemsnit på 

landsplan. 

 

Der er sket en svag stigning fra skoleåret 2012-13 til 

skoleåret 2014-15. 
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Karakterfordeling på de enkelte discipliner indenfor dansk 
 
 
Alle elever: 

 

 

 

 

I retskrivning har der været fremgang 
gennem de seneste tre år. 
 
Fagområdet ”mundtlig dansk” er det 
område, hvor eleverne opnår de 
bedste resultater. 

 
Elever i almene klasser: 

 

 

 

 
 
Der er samme tendens som i 
ovenstående diagram, fremskridt 
indenfor retskrivning. 

 
Der er meget små udsving i de opnåede resultater i de to elevgrupper. 
Sammenligner man resultaterne de to grupper imellem, er der et udsving i de skriftlige opgaver, 

retskrivning og skriftlig fremstilling 
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Skoledistrikt Nord 
 
 

 

 
 

På to af de tre skoleafdelinger i 

Skoledistrikt Nord er der sket 

fremskridt. 

For den ene afdelings vedkommende 

er de opnåede resultater et stykke 

over både kommune og 

landsgennemsnit. 

 
Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Skagen skoleafdeling var i skoleåret 2114-15 på 6,5 hvis det 

udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i de almene klasser. 

 
 
Skoledistrikt Øst 
 

 

 
 
De to skoleafdelinger i Skoledistrikt 

Øst er begge placeret under 

kommune- og landsgennemsnit. 

 
 
 

Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Frydenstrand skoleafdeling var i skoleåret 2014-15 på 6,5 og på 

Nordstjernen skoleafdeling på 6,4 hvis det udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i 

de almene klasser. 
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Skoledistrikt Vest 
 

 

 
 

 
1De tre nævnte skoleafdelinger i 

Skoledistrikt Vest har opnået bedre 

resultater både i forhold til det 

kommunale gennemsnit og 

landsgennemsnittet 

 
 
Skoledistrikt Syd 
 

 

 
 
 
Tre af de fem skoleafdelinger i 

Skoledistrikt Syd har opnået bedre 

resultater end på både kommunalt 

plan og på landsplan. 

 
Det opnåede gennemsnit for faget dansk på Sæbygård skoleafdeling var i skoleåret 2014-15 på 6,5 hvis det 

udelukkende beregnes på de elever der modtager undervisning i de almene klasser. 

 
Opsummering: 
 
Et af de skolepolitiske mål i Frederikshavn Kommune er, at vores elever skal ligge over 
landsgennemsnittet. Ud fra de opnåede resultater betyder det, at lidt over halvdelen af 
skoleafdelingerne skal arbejde på at opnå resultater, som ligger nærmere landsgennemsnittet. 
 
 

                                                      
1 Resultaterne fra Heldagsskolen er ikke med, da der er for få elever, som har deltaget ved afgangsprøven 
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Karaktergennemsnit i matematik  

 

Frederikshavn kommune sammenlignet med landsgennemsnit 
 
 
 
Alle elever  

 

 

Der har været en positiv udvikling 

gennem de seneste tre år. 

 

Skolerne skal stadigvæk arbejde på at 
højne niveauet for at kunne leve op til de 
skolepolitiske mål om, at vores elever skal 
være dygtigere end landsgennemsnittet 

Elever i almene klasser  

 

 
 
Resultatet bliver højere, når der skelnes 
mellem alle elever og elever i de almene 
klasser 
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Karakterfordeling på de enkelte discipliner 
 
 
Alle elever  

 

 
I disciplinen problemløsning er der sket 
store fremskridt gennem de seneste tre 
år. 

Elever i almene klasser  

 

 
I både problem og færdighedsregning er 
der en forskel i de opnåede resultater når 
der skelnes mellem alle elever og elever i 
de almene klasser. 
 
Forskellen er størst i 
problemløsningsdisciplinen 
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Skoledistrikt Nord 
 
 

 

 
 
Skoledistrikt Nord klarer sig samlet set 

godt i matematik, hvor en afdeling er 

placeret over landsgennemsnittet og 

en anden på ligger gennemsnittet.  

 
Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene 

klasser vil resultatet i skoleåret 2014/15 på Skagen skoleafdeling være 6,3. 

 
 
 
Skoledistrikt Øst 
 

 

 
 
Skoledistrikt Øst opnår på begge 
skoleafdelinger resultater, som er 
placeret under det kommunale 
gennemsnit og under 
landsgennemsnittet. 

 
Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene 

klasser vil resultatet i skoleåret 2014/15 på Frydenstrand skoleafdeling 6,8 og på Nordstjernen 

skoleafdeling være 5,9 
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Skoledistrikt Vest 
 

 

 
 
I skoledistrikt Vest opnår to af de tre 
afdelinger resultater som ligger et 
godt stykke over såvel kommune som 
lands gennemsnit 

 
 
 
 
 
Skoledistrikt Syd 

 

 

 

De store forskelle der er på 

de forskellige afdelinger 

kan fremkomme ved at de 

på en afdeling med få 

elever enten er mange 

elever der opnår rigtig gode 

resultater eller at der er 

flere elever som opnår et 

dårligt resultat. 

Jo færre elever der er på en 

afdeling jo lettere opstår 

der udsving i de opnåede 

resultater. 

 
 
Ser man udelukkende på karaktergennemsnittet for elever, der modtager deres undervisning i de almene 

klasser vil resultatet i skoleåret 2014/15 på Sæbygård skoleafdeling være 6,9. 
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Opsummering: 
 

I matematik har 7 af de 13 del skoleafdelinger opnået resultater, som ligger på eller over 

landsgennemsnittet. Det vil sige, at de lever op til det mål i skolepolitikken, der siger, at eleverne i 

Frederikshavn Kommune skal ligge over landsgennemsnittet. 

 

Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag 
(dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) 

 
Sammenligning mellem opnåede resultater i Frederikshavn Kommune og på landsplan 
 

 
Alle elever 

 

 

 
 

Det kommunale gennemsnit ligger 

under landsgennemsnittet 

Elever i de almene klasser  

 

 
 

Afstanden mellem de opnåede 

resultater i Frederikshavn Kommune 

og på landsplan mindskes en smule, 

når der udelukkende sammenlignes 

mellem elever i almene klasser 
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Skoledistrikt Nord 
 

 

 
 
Skoleafdelingerne er på vej mod at 

opnå resultater som det 

landsgennemsnitlige. 

På nuværende tidspunkt er det kun en 

enkelt skoleafdeling, der er kommet i 

mål med dette. 

 
Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Skagen skoleafdeling opnå et 

gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på 6,5 

 

Skoledistrikt Øst 
 

 

 
 
De to skoleafdelinger i Skoledistrikt 

Vest ligger et stykke fra 

landsgennemsnit. 

 
Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Frydenstrand skoleafdeling opnå 

et gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på 6,8. 
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Skoledistrikt Vest 
 

 

 
Alle tre skoleafdelinger i Distrikt Vest 

opnår resultater, som ligger på eller 

over landsgennemsnittet 

 
 
 
 
Skoledistrikt Syd 
 

 

 
 
2 ud af 5 

skoleafdelinger er 

placeret over 

landsgennemsnit. 

 
 

 

 

Ved at kigge på karaktergennemsnittet for eleverne i de almene klasser vil Sæbygaard skoleafdeling opnå et 

gennemsnitsresultat i de bundne prøvefag på 6,7. 
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Opsummering: 
I de bundne prøvefag seks af skolerne har opnået resultater, der ligger over kommunens opnåede 

gennemsnit, heraf har de fem skoler også resultater, som ligger over landgennemsnittet. 

 

 

 
Socioøkonomisk reference og karaktergennemsnit 
 
  Skoleår 

2010/11 – 2012/13 
Skoleår 

2012/13 – 2014/15 

  Karakter SØF2 Forskel Karakter  Forskel 

Skoledistrikt Nord Skagen 5,8 5,9 -0,1 6,2 6,2 0,0 

Strandby 6,2 6,2 0,0 6,7 6,4 0,3 

Aalbæk 6,0 6,0 0,0 7,0 6,6 0,4 

Skoledistrikt Øst Frydenstrand 6,2 6,1 0,1 6,7 6,4 0,3 

Nordstjernen 6,6 6,3 0,3 6,7 6,4 0,3 

Skoledistrikt Vest Bangsbostrand 6,2 6,2 0,0 7,0 6,8 0,2 

Gærum 6,7 6,4 0,3 6,7 6,2 0,5 

Ravnshøj 6,9 6,6 0,3 7,2 6,8 0,4 

Skoledistrikt Syd Dybvad 6,5 6,5 0,0 6,6 6,3 0,3 

 Stensnæs 6,6 6,1 0,5 7,1 6,5 0,6 

Sæby 6,9 6,6 0,3 7,4 6,8 0,6 

Torslev 6,3 6,0 0,3 6,2 6,2 0,0 

Sæbygård 6,1 6,3 -0,2 6,7 6,7 0,0 

 
Alle skoler i Frederikshavn kommune opnår resultater ved afgangsprøverne i de bundne prøvefag som 

enten er forventeligt eller bedre end forventeligt. 

I både skoledistrikt Øst og Vest er de gennemsnitlige resultater for alle skoler vedkommende bedre, end 

man kunne forvente. 

 

 

 

 
 

                                                      
2 Socioøkonomisk reference 
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Andel af elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse 
 
Sammenligning mellem Frederikshavn Kommune og opnåede på landsplan 
 

 

 
 
I Frederikshavn Kommune 

opnår 90,1 % af eleverne 

resultater i dansk og 

matematik på 2 eller 

derover. 

På landsplan er tallet 90,4 

%. 

 

I det seneste år er der sket 

en positiv udvikling, idet 

andelen øget med  3 %. 

 
 
Distriktsskole Nord 
 

 

 
 
Årsagen til at den ene 

skoleafdeling kun har 85 % 

af eleverne, der opnår to 

eller derover ved 

afgangsprøven i dansk og 

matematik kan skyldes, at 

skoleafdelingen både har 

specialklassetilbud og 

almene klasser.  

 
 
 

 
Andelen af elever fra de almene klasser på Skagen skoleafdeling, som har opnået karakterer på 2 eller 

derover er på 89,2 %. 
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Distriktsskole Øst 
 

 

 
 
Nordstjernen skoleafdeling har mange 
specialtilbud, hvilket kan være en årsag til, 
at de har flere elever end gennemsnitligt, 
som ikke opnår 2 i både dansk og 
matematik ved afgangsprøven. 

 
Andelen af elever fra de almene klasser på Frydenstrand skoleafdeling, som har opnået karakterer på 2 

eller derover er på 98,3 %, et resultat som ligger over gennemsnittet både kommunalt og på landsplan. På 

Nordstjernen skoleafdeling andelen på 89,6 %. 

 

 
 
 
Distriktsskole Vest 
 

 

 
 
På de to af de tre 

skoleafdelinger er der 

flere elever end 

gennemsnitligt, der 

opnår 2 eller derover i 

både dansk og 

matematik. 
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Distriktsskole Syd 
 

 
 
På en enkelt skoleafdeling er der færre elever, der opnår 2 eller derover i dansk og matematik. 

På de øvrige 4 afdelinger er der flere, end det er gennemsnitligt på lands og kommuneplan, der opnår 2 eller 
mere. 
 
Andelen af elever fra de almene klasser på Sæbygård skoleafdeling, som har opnået karakterer på 2 eller 

derover er på 93,5 %, hvilket er mere end på det kommunale og det landsdækkende gennemsnitstal. 

 

 

Opnåede resultater i de nationale test 
Resultaterne i de nationale test vil altid være et øjebliksbillede. Der kan være mange faktorer, som spiller 
ind på den enkelte elevs præstation i situationen og dermed de resultater som testen viser. 

 

De allerdygtigste elever 
 
Dansk læsning 
Det nationale mål er, at andelen af de allerdygtigste læsere skal øges år for år. 

 

Vi kan konstatere, at på to klassetrin er andelen faldet, mens den på de to øvrige klassetrin er uændret. 
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 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

2. klasse 8 %. 8 %. 2 %. 4 %. 6 %. 2 %. 0 – 12 % 8 skoler har ingen elever 

blandt de allerdygtigste. 

3 skoler har en  

procentmæssigt større 

andel blandt de 

allerdygtigste elever, end 

der er på både kommunalt 

plan og på landsplan. 

4. klasse 7 %. 8 %. 9 %. 5 %. 6 %. 6 % 0 – 18 %. 2 skoler har ingen i 

kategorien de allerdygtigste 

8 skoler har en 

procentmæssigt større 

andel af de allerdygtigste 

elever end på kommunalt 

plan, mens 4 har en lige 

stor andel eller større end 

på landsplan. 

6. klasse 7 %. 7 %. 6 %. 3 %. 4 %. 3 %. 0 – 8 % 3 skoler har ingen i 

kategorien. En enkelt skole 

har flere end på landsplan 

og 6 skole flere end på 

kommunalt plan  

 

8. klasse 9 %. 11 %. 12 %. 8 %. 8 %. 8 %. 0 – 23 % 2 skoler har ingen elever 

blandt de allerdygtigste. 

6 bedre end på kommunalt 

plan heraf 3 også bedre end 

på landsplan 

 
 
Matematik 
De nationale mål er, at andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal øges år for år. 

 
Her er eleverne i Frederikshavn Kommune rigtig godt på vej. Både i 3. og 6. klasse er der sket rigtige store 
fremskridt. 
 
 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

3. klasse 4 %. 5 %. 7 %. 3 %. 3 %. 7 %. 0 – 30 %. En skole har ingen elever 

blandt de allerdygtigste. 

7 skoler har flere elever i 

denne kategori end der 

gennemsnitlig er på både 

kommunalt- og landsplan. 

6. klasse 6 %. 6 %. 8 %. 3 % 3 % 6 % 0 – 26 % 3 skoler har ingen elever 

blandt de allerdygtigste. 
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4 skoler har flere elever i 

denne kategori end der 

gennemsnitlig er på både 

kommunalt- og landsplan. 

 

Elever med gode resultater:  
 
Jf. de nationale mål skal mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og til at regne i de 

nationale test.  

 
Dansk 
 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

2. klasse 75 %. 74 %. 75 %. 69 %. 70 %. 70 %. 57 – 89 %. 7 skoler har flere elever 

med gode resultater end 

kommunegennemsnit og 

landsgennemsnit  

4. klasse 70 %. 71 %. 69 %. 68 %. 67 %. 64 %. 42 – 80 % 8 flere end på 

kommuneplan heraf er de 4 

bedre end på landsplan 

6. klasse 72 %. 72 %. 72 %. 67 %. 66 %. 68 %. 33 – 86 %. 7 bedre end på kommunalt 

plan heraf er de 5 også 

bedre placeret end på 

landsplan 

8. klasse 76 %. 76 %. 77 %. 74 %. 76 %. 71 %. 58 – 83 % 8 bedre end kommunalt og 

5 bedre end på landsplan 

 
Tager man summen af de allerdygtigste elever og elever, der er gode læsere, er der stadigvæk et spring op 

til de 80 %, som skal være gode læsere.  

På 8. klassetrin er vi tæt på målet, idet 79 % af vores elever er gode læsere.  

På 2., 4. og 6. klassetrin er der henholdsvis 72 %, 70 % og 71 %.  

 
Matematik 
 
 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

3. klasse 65 %. 64 %. 73 %. 60 %. 62 %. 73 %. 48 – 95 %. 8 skoler har flere elever i 

denne kategori end på 

kommunalt – og landsplan 

6. klasse 68 %. 69 %. 74 %. 62 %. 67 %. 73 %. 47 – 83 % 8 skoler har flere elever i 

denne kategori end på 

kommunalt – og landsplan 
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I matematik er Frederikshavn Kommune meget tæt på de nationale mål om, at mindst 80 % af eleverne skal 

være dygtige. 

På tredje årgang ligger vi på 80 % og på niende årgang på 79 %. 

 

Elever med dårlige resultater  
 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for 

år. 

 

 
Dansk 
 
 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

2. klasse 10 %. 10 %. 10 %. 11 %. 12 %. 13 %. 0 – 30 %. Elever i 

kategorien med 

dårlige resultater 

4 skoler har ingen elever 

med dårlige resultater. 

6 skoler har flere elever 

med dårlige resultater end 

på landsplan, heraf er de 5 

også dårligere end på 

kommunalt plan 

4. klasse 12 5. 12 %. 13 %. 13 %. 14 % 16 %. 0 – 30 %. En skole har ingen elever i 

denne kategori. 

10 skoler har flere elever 

end det gennemsnitlige 

antal på landsplan 

5 skoler ligger over 

gennemsnit i Frederikshavn 

Kommune 

6. klasse 11 %. 11 %. 11 %. 15 %. 13 %. 13 %. 0 – 27 %. En skole har ingen elever i 

denne kategori. 

7 skoler har flere elever end 

det gennemsnitlige antal på 

landsplan 

5 skoler ligger over 

gennemsnit i Frederikshavn 

Kommune 

8. klasse 9 %. 9 % 10 %. 9 %. 8 %. 13 %. 3 – 27 %. 7 skoler har flere elever end 

det gennemsnitlige antal på 

landsplan 

5 skoler ligger over 

gennemsnit i Frederikshavn 

Kommune 

 
I dansk har vi på alle fire testede årgange en udfordring i at mindske andelen af dårlige elever. I de seneste 

år er andelen af elever i denne gruppe blevet større. 
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Matematik 
 
 Landgennemsnit Kommunegennemsnit Variation i 

kommunen 

Skoleåret 2014/15 

Bemærkninger 

2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

3. klasse 15 %. 15 %. 12 %. 18 %. 16 %. 12 %. 0 – 33 % 5 skoler har flere elever i 

denne kategori end der er 

på både kommunalt og på 

landsplan 

6. klasse 16 %. 16 %. 14 % 23 % 17 % 14 %. 6 – 29 % 5 skoler har flere elever i 

denne kategori end der er 

på både kommunalt og på 

landsplan 

 
I Matematik er andelen af elever, der er dårlige til matematik blevet reduceret gennem de senest år. 
 

 
Opsummering: 
Alle skolerne i Frederikshavn Kommune har vil fortsat have fokus på læsning jf. handleplanerne, der er 

vedlagt som bilag. 

  

Overgange 
 

Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse  
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Sammenligner vi uddannelsesstatus i Frederikshavn med uddannelsesstatus på landsplan har vi i 

kommunen lidt flere elever, der 9 måneder efter, at de har afsluttet 9. eller 10. klasse, som er i gang med 

en ungdomsuddannelse og færre elever der ikke er påbegyndt. 

 

 

Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 
 
 

 
Det kan ses at andelen af elever, der 3 måneder efter, at de har afsluttet 9. klasse, er gået i gang med en 

ungdomsuddannelse, ligger en lille smule under gennemsnittet på landsplan. 

 

Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 
 
 

 
 
Venter vi med at kigge på andelen af elever der er påbegyndt en ungdomsuddannelse til 15 måneder efter 

9. klasse er andelen derimod lidt højere end den er på landsplan. 
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Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år 
efter afsluttet 9. klasse 
 

 
 

Frederikshavn Kommune forventer, at 77 % af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse inden 6 år 

efter afsluttet 9. klasse. Dette tal er det samme som på landsplan. 

 
Med en ”Uddannelsesstrategi” og ansættelse af en erhvervsplaymaker forventer vi, at der vil ske en positiv 

ændring af ovenstående resultater. 

 

Trivselsmålinger 
 
Et af formålene med folkeskolereformen er at øge elevernes trivsel. Alle elever skal derfor årligt 

gennemføre en trivselsmåling.  

I den nationale Trivselsmåling taler man om flg. fire kategorier: 

- Social trivsel 

- Faglig trivsel 

- Støtte og inspiration i undervisningen 

- Ro og orden 

 

Elevernes svar er omsat til en indikator i intervallet 1-5 
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Børnehaveklasse– 3. klassetrin 
 
For eleverne i børnehaveklasse – 3. klasse består Trivselsmålingen 30 spørgsmål.  

 
Social trivsel 
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Faglig trivsel 
 

 
 
 
Støtte og inspiration i undervisningen 
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Ro og orden 
 

 
 

 
Øvrige spørgsmål 
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4.- 9. klassetrin 
 
For eleverne på 4. – 9. klassetrin består Trivselsmålingen af 40 spørgsmål. 
I nedenstående diagram kan man se, hvordan resultaterne for Frederikshavn Kommune er i 
sammenligning med resultaterne på landsplan. 
Der er meget små forskelle indenfor de 4 kategorier  
 

 
 
 
Social Trivsel 
 
 
Skoledistrikt Nord 
 

 

 Skoledistrikt Øst 
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Skoledistrikt Syd 

 

Skoledistrikt Vest 

 
 
Der er meget lidt udsving på elevernes opfattelser af den sociale trivsel. Alle skoleafdelinger er placeret i 

intervallet 3,6 – 4,2 

 
Faglig trivsel 
 
Skoledistrikt Nord 
 

 

 Skoledistrikt Øst 

 

  
Skoledistrikt Syd 

 

Skoledistrikt Vest 
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I forhold til den faglige trivsel er der en spredning i intervallet 3,5 – 3,8. 

 

 
Støtte og inspiration i undervisningen 
 
Skoledistrikt Nord 

 
 

 Skoledistrikt Øst 

 

  
Skoledistrikt Syd 

 

Skoledistrikt Vest 

 

 
I denne kategori er skoleafdelingernes spredning i intervallet 2,8 – 3,4 med den største vægt på den sidste 

del af intervallet. 
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Ro og orden 
 

Skoledistrikt Nord 

 

 Skoledistrikt Øst 

 
  
Skoledistrikt Syd Skoledistrikt Vest 

 
 

 
Elevernes besvarelser på spørgsmålene i kategorien ”ro og orden” ligger tæt på hinanden på alle 14 

skoleafdelinger. 

 

Trivslen på de enkelte skole er drøftet på møde på skolerne mellem skolernes ledelse og Chef for Børn og 

Skole. 

Kompetencedækning 
 
Det er målet, at alle elever i folkeskolen, senest i 2020, undervises af lærere, der har 

undervisningskompetencer fra læreruddannelsen(tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. 

Kompetencerne kan også være opnået via efteruddannelse.  
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I Frederikshavn Kommune undervises langt flere elever af lærere med undervisningskompetencer, 
end det gøres på landsplan. 

 

Fordelt på fag 
 
 

 
 
 

Frederikshavn Kommune er på vej i den rigtige retning med hensyn til, at eleverne undervises af lærere 

med undervisningskompetencer indenfor fagene. 

Der er dog stadigvæk behov for, at der bliver uddannet lærere. Kommunen er sammen med de øvrige 

nordjyske kommuner sammen om at ansøge AP Møller fonden om midler til at kunne igangsætte et stort 

kompetenceudviklingsforløb. 

Allerede i efteråret 2016 vil flere lærere fra Frederikshavn Kommune være med på uddannelsesforløb. 
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Inklusion 
 

Elever der modtager specialundervisning i Frederikshavn Kommune  
 

 

 

 
Antallet af elever der modtager specialundervisning i Frederikshavn Kommune er faldet med 30 elever det 

seneste skoleår. 

I den treårige periode fra skoleåret 2012/13 – 2014/15 er der sket et fald på 60 elever. 

Det svarer til, at der er sket et fald fra at 6,8 % af vores elever modtager specialundervisning til at 6,2 % 

modtager det.  

 

Elever der modtager specialundervisning fordelt på skoler  
 

 
 
 

Klager til Klagenævnet for Specialundervisning 
 
I skoleåret 2014-15 har Frederikshavn Kommune ikke haft klager til Klagenævnet for specialundervisning. 
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STUDIETUR  
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 
 
TEMA: OMLÆGNIG AF 10. KLASSESTILBUD 
TORSDAG D. 30. MARTS 2016  
 

PROGRAM  
 
7.30 Afgang fra Frederikshavn Rådhus 
 P-pladsen ved det Musiske Hus 
 
8.15 Opsamling i Aalborg Th. Sauers vej 

(motorvejsfrakørsel 26)  
 

10.00 UCS10  
CAMPUS SKANDERBORG  

  

Campus Skanderborg er et fællesskab af 
uddannelsesinstitutioner i Skanderborg Kommune. 
Kommunens 10. klasses tilbud UCS10 er placeret på 
Campus. 
 
Næsten 3.000 børn og unge færdes hver dag på de 
forskellige uddannelsesinstitutioner, der er en del af 
Campus Skanderborg. Der er ca. 200 elever på 
UCS10.  

UCS10 indgår formaliseret samarbejde med teknisk 
skole, handelsskolen og social- og 
sundhedsuddannelserne. Eleverne har mulighed for 
at få 8 lektioner om ugen på erhvervs-
uddannelserne.  
 
Kontakt og adresse 
Ungdomsskoleinspektør Knud Strange 
UCS10 
Højvangen 6 
8660 Skanderborg  
 
 

12.00 Frokost på Campus Skanderborg  
 
12.30 Kørsel mod Horsens    

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1Py8_YDLAhWJCiwKHasJASIQjRwIBQ&url=http://ucs10.skoleporten.dk/sp/UserDocument/File/2e15ada6-7675-4393-abf6-119a4890da07&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNEi7cXGRnhActJE0cEmaG5Kh6OQfw&ust=1455873455962235


 

13.00  STEP 10 
LEARNMARK HORSENS 
 

I 2011 fik Horsens en ny stor erhvervsskole i Learnmark Horsens, da teknisk skole, handelsskolen, HTX 
og AMU fusionerede. 

Learnmark Horsens udbyder 10. 
klasse, gymnasieuddannelser (HHX og 
HTX), erhvervsuddannelser, 
videregående uddannelse og 
efteruddannelse. 

Learnmark Horsens var en af de 
første erhvervsskoler i Danmark, der 
overtog det kommunale 10. klasses 
tilbud.  

Kontakt og adresse: 
Uddannelsesleder Morten Hougaard 
Learnmark Horsens 
Stadionsvej 2 
8700 Horsens 

 
15.00 Bussen kører mod Frederikshavn igen 

16.30 Stop ved Th. Sauers vej i Aalborg  
 
17.45 Hjemkomst, Frederikshavn 
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