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1 (Åben) Regnskab 2015
Sags ID: EMN-2015-50227

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Det korrigerede driftsbudget for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde eksklusiv 

bankbog var i 2015 på i alt 890,8 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 896,5 mio.kr. 

Årsresultatet er således et underskud på 5,7 mio. kr., der svarer til en budgetafgivelse på 

0,6%.

Årets resultat på 5,7 mio. kr. tillagt overskud fra tidligere år på 2,3 mio. kr. og fratrukket 

områder ikke omfattet overførsel på 2,9 mio. kr., giver et samlet underskud på 0,5 mio. kr. 

til overførsel til 2016.

Af driftsoverskuddet på skoleområdet indstilles der, at 0,3 mio. kr. overføres til anlæg på 

skoleområdet. Anlægsbevillingen skal finansiere udgiften til indskoling på Bangsbostrand 

Skole.

Hermed indstilles der overført et underskud på 0,8 mio. kr. til drift i 2016.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende 

over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er tilknyttet elektronisk 

på politikerportalen, omfatter:

 Kort præsentation af omkostningsstedet

 Orientering om regnskabsresultat

 Gennemgang af opnåede resultater for 2015

Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet 

forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.

Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte centerområde, er 

der også foretaget udligning af underskud og overskud centre imellem. Disse 

dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Regnskabsresultatet inkl. overskud fra 2014, samlet driftsunderskud på 0,8 mio. kr., 

indstilles i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, overført til 2016 således:

DRIFT

Center for Børn og Skole – skole overskud     9,6 mio. kr. 

Center for Børn og Skole – dagtilbud overskud     6,2 mio. kr. 

Center for Fritidscentre og klubber overskud     2,5 mio. kr.

Center for Familie                           underskud   8,9 mio. kr. 
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Center for Unge underskud 10,2 mio. kr.

Med direktørens indstilling om udligning på tværs af centre, indstilles følgende overført:

Center for Børn og Skole – skole overskud     6,5 mio. kr.

Center for Børn og Skole – dagtilbud overskud     1,9 mio. kr.

Center for Fritidscentre og klubber overskud     1,9 mio. kr.

Center for Familie                         underskud     5,2 mio. kr.

Center for Unge                                     underskud     5,2 mio. kr. 

Herefter henstår Center for Familie og Center for Unge med et samlet underskud på 8,8 

mio. kr. 

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye 

ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen 

har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 

2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene 

indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr.  Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn 

til kommunens serviceramme og likviditet ikke muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. 

omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern 

finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 

16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko, hvis samtlige overførte overskud bruges og 

ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr. 

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale 

med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder der har 

underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder 

som har så store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere 

disse i fremtiden.

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 

kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som 

dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af udvlag og 

at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de 

underskud, som det ellers vil være svært at få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en 

bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.
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Anlæg

Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsområder har i regnskab 2015 været omfattet af 7 

projekter til en samlet sum af 11,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud 

på 3,2 mio. kr. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at

1. det forelagte regnskab for 2015 for Børne- og Ungdomsudvalgets område 

godkendes og anbefaling videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets 

behandling

2. driftsunderskuddet på 0,5 mio. kr. overføres, med underskud på 0,8 mio. kr. til 

drift og 0,3 mio. kr. til nyt anlægsprojekt ”Indskoling på Bangsbostrand Skole”.

3. overskuddet på anlægskonti på 3,2 mio. kr. overføres til 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Udvalget har drøftet princippet om at udligne over- og underskud mellem fagudvalgene.  
Udvalget tilslutter sig princippet.

Bilag

 Sammenfatning af regnskab 2015 for BUU (1257947 - EMN-2015-
50227)

 BUU-området oversigt  regnskab 2015 (1290270 - EMN-2015-50227)
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2 (Åben) Budget 2017 - Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne 

budget 2016. Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på Børne- og 

Ungdomsudvalgets budget 2017. 

Børne- og Ungdomsudvalget - (1.000 kr.) Budget

Oprindeligt budget 2016 862.684

Midler ved lærerkonflikt -1.993

BUU demografi -2.045

Lov- og Cirkulæreprogrammet -192

1 års evaluering af Ungeenheden 1.051

Omprioritering af rammer (øremærket 10 

mio.kr.)

9.843

Pris- og Lønskøn 18.904

Udfordringer:

1% reduktion (Produktivitetsstigningspuljen) -7.797

Omprioriteringsbidrag -4.134

Demografiregulering -8.564

Budgetramme 2017 867.757

Derudover har udvalget yderligere udfordringer indenfor budgetrammen. Disse er som 

følger. 

Vakance 2.000

Tilbagebetaling af midler til dagtilbud 2.400

Specialklassetillæg 2.600

Integrationstilskud -4.000

I alt yderligere udfordringer i budgettet 3.000
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren vurderer de otte korrektioner/udfordringer på 

i alt 23.495.000 kr., som ovenfor anført, som værende budgetmæssige udfordringer. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

1. orienteringen af budgettet tages til efterretning 

2. de budgetmæssige udfordringer på 23.495.000 kr. indstilles til politisk drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Tages til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Fremtidig børnetal og pladsbehov for 0-6 årige
Sags ID: EMN-2016-00813

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet om status på udvikling af børnetal og 

pladsbehov for 0-6 års området i Frederikshavn Kommune. 

Statistikken viser faktiske antal børn i dagtilbudsdistrikterne pr. 1. april 2016 samt en 

forventet børnetalsprognose for 2017. Statistikken er opgjort i antal m2 pr. barn pr. hus i 

de enkelte dagtilbudsdistrikter.

Statistikken vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer inden mødet.

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

drøfter udvikling for børnetal og pladsbehov.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes til næste møde.

Bilag
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4 (Åben) Nye rammer til Aalbæk Børnehave
Sags ID: EMN-2016-00022

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
De fremtidige rammer for Aalbæk Børnehave skal fastlægges, da børnehaven i dag har til 

huse i et midlertidigt lejemål. Det midlertidige lejemål kan opfylde behovet for midlertidigt 

bygningsbehov, men lokalerne er ikke fremtidssikrede og velegnede til brug som en 

permanent løsning. 

Planer om at bygge ny børnehave blev af økonomiske grunde taget af budgettet i 2013. 

Behovet for en permanent løsning kom på dagsordenen igen i forbindelse med 

indførelsen af Bæredygtigt Børneområde og nødvendige bygningsændringer hertil. Derfor 

er det i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015 og Økonomiudvalget den 9. 

september 2015 blevet en del af ”anlægsbudget for bygningsmæssige ændringer i 

Bæredygtigt Børneområde” at afsætte 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 til at 

ombygge en fløj af Aalbæk Skole til nye rammer for pladserne i Aalbæk Børnehave. 

Planen er ligeledes, som en del af Bæredygtigt Børneområde, at udvide børnehaven med 

et antal vuggestuepladser til børn mellem 0-2 år. I Bæredygtigt Børneområde er det 

besluttet at sigte mod, at også forældre i oplandsbyerne får valgmulighed mellem 

dagpleje og vuggestue. 

Henvendelser fra borgere omkring placering af børnehaven på skolen har givet anledning 

til at Børne- og Ungdomsudvalget holdt et borgermøde den 3. marts 2016 om 

børnehavens fremtidige placering.

På borgermødet var der bekymringer omkring skolens forsatte rådighed over 

gymnastiksal samt placering af legeplads til børnehavebørn tæt på klasselokaler. Center 

for Børn og Skole anbefaler, at der sker tæt dialog med skolen, såfremt der skal arbejdes 

videre med placering på skolen. 

Det indgik også i borgermødet, at en privat aktør har planer om en eventuel 

privatinstitution i Aalbæk. Center for Børn og Skole har haft flere henvendelser i relation 

til planerne, men har ikke modtaget nogen ansøgning om oprettelse af privatinstitution. 

Hvis der arbejdes videre med planerne om placering af Aalbæk Børnehave på skolens 

matrikel anbefales det, at det kommunale bibliotek medtænkes i planlægningen. 
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Det afsatte beløb rækker ikke til nybygning, men ombygning på skolen indenfor 

eksisterende bygning. En eventuel nybygning anslås til en anlægsinvestering på 10, 5 

mio. kr. 

Børne- og Ungdomsudvalget skal som opfølgning på dialogmødet i Aalbæk drøfte hvilke 

rammer Aalbæk Børnehave skal fortsætte i. Der er umiddelbart to muligheder: 

1. At fortsætte med planerne om ombygning på Aalbæk Skole, så børnehaven kan 

få til huse der, som et aldersintegreret 0-6 års børnehus eller som ren børnehave 

for 3-6 år.

2. At være i lejemål. Nuværende udlejer til børnehaven på Centralvej har tidligere 

henvendt sig i maj 2014 med forbedringsmuligheder til forbliven i det 

eksisterende lejemål. På borgermødet nævntes den tidligere børnehavebygning 

på Ndr. Strandvej, som interessant. Det er ikke yderligere undersøgt, om der er 

flere lejemuligheder i Aalbæk.

I skemaet nedenfor er beskrevet forskellene mellem at Aalbæk Børnehave er i lejemål 

kontra ombygning på skolen. Skemaet uddybes nærmere i bilag.

Lejemål Ombygning på skolen
Bygningens 
anvendelse og 
egnethed

Lokaler er godkendt til 
børnehave jf. lovkrav 
(Centralvej 17 dog kun 
midlertidig godkendt). De 
opfylder dog ikke gældende 
bygningsreglement ift. 
indeklima og tilgængelighed, 
dette vil kræve en 
anlægsinvestering.

Vil opfylde gældende 
bygnings-reglement.

Etablering af 
vuggestuepladser

Ikke mulig uden større 
anlægsudgift, da lejemålene 
pt. kun er godkendt til 
børnehavebrug.

Indarbejdes som en del af 
ombygningen

Helhedsplanens 
rammer
(10 m2 pr. plads 
inde og 50 m2 ude. 
Pædagogiske 
rammer, energi, 
fleksibel 
udnyttelse) 

Kan ikke opfyldes – især 
indeklima, plads ude og behov 
for fleksibilitet. 

Kan laves så den opfylder 
niveauet som i øvrige 
nybygninger på 
dagtilbudsområdet siden 
2010

Økonomi Lejeudgift og udgifter til vand, 
el og varme i en ikke helt ny 
bygning, uopsigelige 
lejekontrakt i minimum 7 år, 
etableringsudgifter

Anlægsinvestering

Vilkår for og 
samarbejde med 
skolen 

Som nu og tidligere (2 
matrikler) 

Let adgang til samarbejde 
mellem dagtilbud og skole, fx 
overgange, rullende 
indskoling og pædagogiske 
tiltag.
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Både dagtilbud og skole vil 
få en økonomisk fordel ved 
at samarbejde på samme 
matrikel. 

Konsekvenser for 
skolens bygninger

Der foretages ingen 
bygningsmæssige ændringer

Ved opførelse af 
aldersintegreret institution vil 
sløjdlokalet skulle flyttes og 
dermed ske fornyelse af 
faglokalet. Det vurderes at 
ombygningen kan ske uden 
at gymnastiksalen vil blive 
berørt, men dette vil kunne 
påvirke antal m2 til 
lærerforberedelse samt 
mødelokale og evt. 
biblioteksareal.
Skolen kan få gavn af de 
forbedringer som 
ombygningen medfører.

I de overordnede muligheder indgår Aalbæk Børnehave med og uden fremtidige 

vuggestuepladser. Hvis der ikke etableres et antal vuggestuepladser, vil det få 

afsmittende konsekvens på muligheden for at opnå de indlagte besparelser i Bæredygtigt 

Børneområde. Herunder muligheder for gæstedagpleje i den aldersintegrerede institution.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

1. drøfter de fremtidige rammer for Aalbæk Børnehave
2. tager stilling til om børnehaven skal fortsætte i et lejemål, eller der skal ombygges 

på Aalbæk Skole

Hvis ombygning vælges beslutter Børne- og Ungdomsudvalget om

3. det fastholdes at Aalbæk Børnehaveændres til en aldersintegreret institution
4. at undersøge muligheden for at inkludere det kommunale bibliotek i projektet
5. ombygningen sker i tæt dialog mellem børnehave, bibliotek og skole
6. at tilkendegive om gymnastiksal skal friholdes ændringer

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Udvalget har noteret sig, at der på dialogmødet blev forespurgt på, om 

børnehaven kunne placeres i den tidligere børnehavebygning Ndr. Strandvej.  

Udvalget har en 0 tolerance i forhold til skimmelsvamp, og ser derfor ikke det 

som en mulighed, at placere børnene i den tidligere børnehavebygning, idet der 

fortsat forefindes skimmelsvamp i bygningen.

3. Der oprettes ikke vuggestue.
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4. Godkendt.

5. Udvalget beslutter, at skole og dagtilbudsbestyrelserne i samarbejde med 

forvaltning og ejendomscenter arbejder på en placering på/i forbindelse med 

skolen.  

6. Gymnastiksalen inddrages ikke i projektet.

Bilag

4. Skitse over placering af børnehave på Aalbæk Skole (884551 - EMN-
2016-00022)

5. (Lukket bilag)
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5 (Åben) Drøftelse af udmøntning af 10 mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud 
og skoleområdet
Sags ID: EMN-2016-00893

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2017 fik Børne- og 

Ungdomsudvalget tilført 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget bør tage en indledende drøftelse af, hvordan udvalget 

ønsker at udmønte midlerne i 2017. 

Baggrunden for at udvalget allerede nu bør tage den indledende drøftelse af 

udmøntningen er, at såfremt udvalget ønsker at en del af midlerne udmøntes til skolerne 

og dette skal ske allerede i skoleårets 2016-17, skal dette indtænkes i skoleårets 

planlægning 2016-17. Da skoleårets planlægning er i fuld gang er det nødvendigt, at 

drøftelsen tages allerede nu.

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

drøfter udmøntning af de 10. mio. kr. til kvalitetsløft på dagtilbud og skoleområdet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formandens forslag til fordeling af de 10 mio. kr. er:

Forberedelsestid på skolerne: 6 mio. kr.
Inklusion: 1 mio. kr.
Dag- og fritidstilbud: 2,6 mio. kr.
Andet: 400.000 kr.

A, F, DF og Ø tilslutter sig formandens forslag.

Venstre vil gerne prioritere et kvalitetsløft af skole og dagtilbuds området.
Hvordan de skal udmøntes skal afvente den endelig udmelding af budgetramme samt
indgå i budgetforhandlingen. Venstre vil gerne sikre, at de 10 mio. kr. anvendes bedst 
muligt for børn og forældre. Venstre ønsker en fælles drøftelse heraf i byrådet.
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Bilag
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6 (Åben) Handleplan for omlægning af tilbud i Ungdomsskolen og 
fritidscentrene
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget indgik den 21. januar 2016 et budgetforlig omkring 

omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet. En del af budgetforliget rettede sig mod 

kommunens klubtilbud i fritidscentrene og Ungdomsskolen.

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for udmøntningen af udvalgets beslutninger, 

der skitserer modeller for organisering af 3. klassestilbud under 

Ungdomsskolelovgivningen. Handleplanen fremlægger endvidere forslag til ændring i 

Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering.

Handleplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Center 

for Unge. Center for Børn og Skole har været involveret, hvor det har været relevant at 

indgå et samspil med folkeskolerne. 

Centercheferne har endvidere involveret ledere i de berørte tilbud som sparringspartnere 

undervejs.

Handleplanen er vedlagt som bilag. Forvaltningen vil uddybe de centrale forslag i 

udvalgsmødet.

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

1. beslutter et af de 3 modelforslag til organisering af 3. klasses klubtilbud under 
Ungdomsskoleloven 

2. godkender handleplanen for omlægning af tilbud i fritidscentre og 
Ungdomsskolen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Modelforslag og handleplan sendes i høring i fritidscentre og Ungdomsskole.
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Bilag

 Bilag til BUU 07.04.2016 Handleplan for Omlægning af tilbud i 
fritidstilbud og Ungdomsskolen  (1287484 - EMN-2015-01099)
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7 (Åben) Dispensation vedr. "Den understøttende undervisning" i 
specialklasser
Sags ID: EMN-2016-00721

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Skoledistrikter

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Jf. Folkeskolelovens § 16 a skal undervisningen i folkeskolens fag suppleres af 

understøttende undervisning. Den understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som 

ligger udover folkeskolens faste fag og emner. 

Børne- og Ungdomsudvalget har mulighed for at godkende en fravigelse af reglerne på 

dette område. Dette fordrer en ansøgning fra skolens leder samt en udtalelse fra 

skolebestyrelsen.

Skoledistrikt Øst har indsendt en ansøgning for det kommende skoleår 2016-17, hvori de 

ansøger om at konvertere tid til den understøttende undervisning om til fagdelte 

undervisningstimer i fagene.

Skolen ønsker at få dispensation til at nedsætte den ugentlige undervisningstid, som 

ligger ud over minimumstimetallet for den fagdelte undervisning.

I de seneste to skoleår er der givet dispensation til:

1. Specialklasserækker for elever med ADHD problematikker

2. Specialklasserækker for elever med svære kontaktvanskeligheder, herunder 

også autistgruppen.

Skolen har gode erfaringer med, at den kortere skoledag, hvor eleverne modtager en 

mere intensiv undervisning i et kortere tidsrum. 

Center for Børn og Skole anbefaler på baggrund af skolens erfaringer med 

dispensationen, at denne forlænges til også at gælde i skoleåret 2016-17. 

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

godkender, at forlænge dispensationen til at konvertere timer til den understøttende 

undervisning om til fagdelte undervisningstimer for elever i specialklasserække for børn 

med ADHD, specialklasserækker for børn med svære kontaktvanskeligheder og for 

elever i autistgruppen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

3. Ansøgning vedr. konvertering af understøttende 2016 (1287779 -
EMN-2016-00721)



Børne- og Ungdomsudvalget - 07-04-2016 15:00 Side 19 af 27

8 (Åben) Henvendelse om fremtid for Den lille børnehave 
Sags ID: EMN-2016-00631

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående henvendelse fra bestyrelsen i Den Lille Børnehave. Til 

brug for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen kan oplyses, at den årlige 

husleje i Den Lille Børnehave er 250.000 kr. Forbrugsafgifterne i 2015 beløb sig til 51.402 

kr. Derudover henvises til sag punkt 3 om Fremtidig børnetal og pladsbehov for 0-6 årige.

Bestyrelsen for Den Lille Børnehave vil gerne forespørge om en skriftlig tilkendegivelse 

på, at vi forbliver et af kommunens attraktive dagtilbud fremover.

Vi er lejet ind ved Frederikshavn Boligforening. De vil gerne energirenovere vores hus, 

men vil have en garanti for, at vi bliver her mindst 10 år endnu for at de vil gå i gang med 

projektet.

Energirenoveringen vil betyde besparelser på el, vand og varme, som vil komme 

kommunen til gode.

Vi har en stor søgning til vores børnehave, og har en god venteliste.  Vi ser at der 

kommer børn fra alle dele af byen, og enkelte fra oplandet.  De næste mange år vil det 

være den tendens vi ser, da vi er en af de mindre børnehaver i Frederikshavn By.  

Forældre vælger os på grund af pædagogikken og at vi er en lille enhed. Vi har et 

attraktivt tilbud til børn og deres forældre.

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen går i dialog med boligforeningen.

Bilag
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9 (Åben) Nødåbent SFO uge 28 og 29, Distrikt Nord
Sags ID: EMN-2016-00877

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Henvendelse fra skolebestyrelsen i distrikt Nord:

Børne- og Ungdomsudvalget har anmodet skolebestyrelsen i Distrikt Nord om at beslutte, 

hvilken SFO der skal holde nødåbent i uge 28 og 29.

Denne anmodning må vi desværre tilbagevise.

I Distrikt Nord har vi en geografisk udfordring, idet vi spænder over en radius på 40 km. 

Skagen -  Aalbæk – Strandby.

Vi er klar over, at pasningsbehovet er klart størst i Skagen, idet netop de af BUU’s valgte 

”lukkeuger” er Skagens største og travleste turistuger. Det er således ikke muligt for 

mange børnefamilier i Skagen, at holde ferie i netop disse uger. Samtidig skal vi vise 

hensyn til de udenlandske børnefamilier, som er kommet hertil for at arbejde og ikke har 

andre muligheder for pasning.

Vi kan naturligvis vælge Skagens SFO som værende nødåben for hele distriktet. Dog kan 

vi ikke forsvare over for eks. børn og forældre i Strandby, at hvis de har brug for pasning, 

skal de køre 40 km. frem og tilbage. Hertil kommer, at ikke alle har bil og at den offentlige 

transport ikke nødvendigvis passer sammen med arbejdstiden. 

Bestyrelsen er klar over kommunens økonomiske situation og bidrager hellere end gerne 

til ”Bæredygtigt Børneområde”. 

Vi foreslår derfor udvalget, at Skagens SFO holdes nødåben og der her evt. indledes et 

samarbejde med minifrit, som alligevel har åben på Skagen Skoleafdeling i disse uger og 

at børn fra Strandby og Aalbæk tilbydes nødpasning i daginstitutionerne i nærområderne.

Sidst men ikke mindst står bestyrelsen uforstående overfor at BUU har valgt at lukke 

SFO’erne i netop uge 28 og 29 hvor pasningsbehovet, grundet turisme i kommunen, er 

meget stort.

På dialogmødet i efteråret, blev fungerende udvalgsformand Pia Carlsen af bestyrelsen 

spurgt, om det ville gøre en forskel, hvis lukkeugerne lå uden for turistsæsonen, eks. uge 

34 og 35. Hertil svarede udvalget, at de ikke umiddelbart kunne se at det gjorde en 

forskel. 
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Center for Børn og Skole kan oplyse, at der er følgende antal børn tilmeldt i de to uger 

med nødåbent:

Uge 28: Skagen skoleafdeling 14, Strandby skoleafdeling 11, Aalbæk skoleafdeling 2

Uge 29: Skagen skoleafdeling 12, Strandby skoleafdeling 1-4, Aalbæk skoleafdeling 2

Skolens ledelse har på den baggrund besluttet at holde nødåbent på Skagen 

skoleafdeling begge uger, og samtidig med lave en aftale med børnehaven i Elling,

således at Strandby skoleafdelings børn kan passes der i de to uger. Ressourcemæssigt 

holder skolen sig indenfor den udmeldte ramme fastsat af Børne- og Ungdomsudvalget.

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget imødekommer ledelsens forslag.

Bilag
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10 (Åben) Fastlæggelse af form for dialogmøde om budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00724

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2017 afvikles dialogmøde mellem 

Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget skal aftale 

hvordan dialogmødet med Handicaprådet skal afholdes.

Børne- og Ungdomsudvalget afholder ligeledes årligt dialogmøder på dagtilbuds-, skole 

og ungdomsområdet. 

Forårets møde er sat til den 19. maj 2016 og er for alle bestyrelsesformænd i dagtilbud, 

skoler og ungdomsområdet samt deres ledere.

Dialogmødet i dagtilbuds-, skole og ungdomsområdet har fokus på de budgetmæssige 

udfordringer og dilemmaer. Administrationen foreslår derfor, at de to dialogmøder slås 

sammen og at Handicaprådet inviteres med til dialogmødet den 19. maj 2016. 

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

1. fastlægger formen på dialogmødet med Handicaprådet
2. udpeger emner til dialogmødet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen inviterer Handicaprådet til særskilt møde med udvalget samt til fælles 
dialogmøde.

Bilag
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11 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen - Status 
på tiltag med familieklasserne 
Sags ID: EMN-2016-00654

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Der ønskes en status på, hvordan det går med familieklasserne. Arbejdsmetode samt 

hvor mange der har anvendt tilbuddet.

Der ønskes ligeledes en status på den indsats heldagsskolen laver i almenområdet for at 

forebygge eventuel eksklusion - tilflytterpuljen. 

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes.

Bilag
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12 (Åben) Elevvenlig Kommune
Sags ID: EMN-2016-00365

Sagsbehandler: Renee Kærulff Petersen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Danske Skoleelever om at 

blive en del af tiltaget Elevvenlig Kommune. 

Partnerskabskontrakten mellem Frederikshavn Kommune og Danske Skolelever gælder 

for en treårig periode for skoleåret 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019. 

Center for Børn og Skole afholdte den 9. februar 2016 møde med Danske Skoleelever, 

hvor skoledistriktslederne var positive overfor, at Frederikshavn Kommune skal blive en 

Elevvenlig Kommune.

I Frederikshavn Kommune er pt. 2 af 13 skoleafdelinger medlem af Danske Skoleelever.

En Elevvenlig Kommune har til formål at skabe aktive og engagerede elever, som med 

tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere. 

Samarbejdet med Danske Skoleelever skal sikre inddragelse af kommunens 

grundskoleelever i lokale beslutninger, der vedrører deres skoleliv og generelle trivsel. 

Inddragelsen og medindflydelsen gælder således både konkrete aktiviteter på den 

enkelte skoleafdeling og på den overordnede skolepolitik i kommunen. Derudover skal 

der oprettes et fælleselevråd. 

I samarbejdet vil Danske Skolelever: 

- tilknytte en personlig elevsupporter 

- lave et opstartskursus for fælleselevrådet, hvor alle medlemmer får tildelt en

fælleselevrådshåndbog

- give mulighed for ekstra lokalt kursus, hvis der er et behov for det

- elevrepræsentanterne i skolebestyrelserne vil få tilbudt et 

skolebestyrelseskursus, én gang inden for partnerskabskontraktens treårige 

periode

- gratis deltagelse på årlig netværksdag 

- aktivitetspakker 

- gratis hjemmeside 

- hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer 

- kåring af Årets Elevvenlig Kommune 

I samarbejdet vil Frederikshavn Kommunes indsatsområder være: 

- reel høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet 
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- deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første 

fælleselevrådsmøde 

- orientering om punkter vedrørende skole på Børne- og 

Ungdomsudvalgsmøderne 

- afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset) 

- stille gratis og relevante faciliteter/lokaler til rådighed for Fælleselevrådet og 

Danske Skolelevers arrangementer 

- kommunal kontaktperson for fælleselevrådet 

- økonomisk tilskud (fast tilskud til fælleselevrådet)  

- kommunen skal sikre at alle skoleafdelinger er medlem af Danske Skoleelever 

Økonomi 

Der betales en årlig partnerskabsafgift til Danske Skoleelever, som er med til at sikre 

afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlig Kommuners fællesråd. 

Grundbeløb/opstart              10.000 kr. 

Pris pr. medlemsskoleafdeling/årligt   1.000 kr. 

Pris pr. ikke-medlemsskoleafdeling/årligt  2.000 kr. 

Betaling for skoleåret 2016/2017:   

Grundbeløb/opstart              10.000 kr. 

2 medlemsskoleafdelinger   4.000 kr. 

11 ikke-medlemsskoleafdelinger             22.000 kr. 

I alt                           36.000 kr. 

Herefter vil den årlige betaling være 26.000 kr. for 2 medlemsskoleafdelinger og 11 ikke-

medlemsskoleafdelinger. Alle priser er ekskl. moms.

Center for Børn og Skole afholder udgifterne indenfor eksisterende budget.  

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

godkender, at Frederikshavn Kommune skal være en Elevvenlig Kommune. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes.

Bilag
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13 (Åben) April 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

 Status på fordelingen mellem vuggestuepladser, dagplejepladser og Tilskud til 

privat pasning

 Status på arbejdet med tosprogede elever i folkeskolen

 Afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende fordeling af elever på Sæby skolerne

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

3. Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. fordeling af elever på to skoler i 
Sæby (1291512 - EMN-2013-01659)
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