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1 (Åben) Handleplan for Omlægning af Tilbud inden for Ungdomsskolen og 
fritidscentrene
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. april 2016 at sende materialet 
”Handleplan for omlægning af tilbud. Fritidscentre og Ungdomskolen” i høring i MED-
systemet i fritidscentrene, Ungdomsskolen, på Bødkergården og folkeskolerne samt 
skoledistriktsbestyrelser, bestyrelserne i fritidscentrene og bestyrelsen i Ungdomsskolen 
og Bødkergården.

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforlig 
pr. 21. januar 2016 med hovedfokus på udmøntningen af udvalgets beslutninger i 
Ungdomsskolen og fritidscentrene. Handleplanen skitserer modeller for organisering af 3. 
klasses tilbud under Ungdomsskolelovgivningen og forslag til ændring i Ungdomsskolens 
tilbudsvifte og organisering.

Der er indkommet 14 høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg, som er vedlagt som 
bilag. Børn og Kultur har i forbindelse med gennemgang af høringssvarene lavet et 
sammendrag af høringssvarene, der er vedlagt som bilag sammen med alle 
høringssvarene.
De gennemgående temaer i høringssvarene er flg.:

 Bekymring over de tre modeller for klubtilbud til 3. klasses børn
o Bekymring over at skulle arbejde under 2 lovgivninger i fritidscentrene
o Bekymring over sammenlægning af fritidscentrene 
o Bekymring over manglende ressourcer i fritidscentrene til kommende 3. 

klasses børn – både i forhold til antal børn, befordring og i forhold til 
åbningstiden 

o Bekymring over stor aldersspredning i fritidscentrene
o Invitation til dialog om en 4. model
o Bekymring over ophævelse af selveje (HotSpot)

 Bekymring over ændringer i Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering
o Bekymring over Tranåsskolens betalingsmodel 
o Bekymring over lukning af Garagen
o Bekymring over reduktion i Ungdomsskolens ledelse og tilbudsvifte

 Synergi mellem fritidscentre og Ungdomsskolen
o Positivt at Ungdomsskolen og fritidscentrene skal i tættere samarbejde
o Bekymring over om der kan findes 500.000 kr. i synergi ml. 

Ungdomsskolen og fritidscentrene
o Ønske om dialog omkring synergier mellem Ungdomsskolen og 

fritidscentrene
 Ønske om at få afklaret HotSpots fremtidige placering
 Bekymring over lukning af Bødkergårdens fritidstilbud
 Bekymring over realiseringen af 4 mio. besparelsen og tidsplanen for 

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

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. beslutter et af de 3 modelforslag til organisering af 3. klasses klubtilbud under 

Ungdomsskoleloven 
3. godkender handleplanen for omlægning af tilbud i fritidscentre og 

Ungdomsskolen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

 Endelig version af Handleplan for Omlægning af tilbud i fritidstilbud og 
Ungdomsskolen (1287483 - EMN-2015-01099)

 Bilag 1 Sammendrag af høringssvar til handleplanen Omlægning af 
Tilbud BUU 19.05.2016 (1314957 - EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra Ungdomsskolebestyrelsen 19.05.2016 (1312687 -
EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra Ungdomsskolens medarbejdere 19.05.2016 (1312683 
- EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra Ungdomsskolens MED 19.05.2016 (1312681 - EMN-
2015-01099)

 Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalg Distrikt Syd 
19.05.2016 (1312674 - EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra skolebestyrelsen Distrikt Øst 19.05.2016 (1312677 -
EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra MED udvalg Distrikt Øst 19-05-16 (1312606 - EMN-
2015-01099)

 Høringssvar fra skolebestyrelsen Distrikt Vest 19.05.2016 (1316330 -
EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra Center MED Kultur  Fritid 19.05.2016 (1315058 - EMN-
2015-01099)

 Høringssvar fra MED Kultur og Fritid 19.05.2016 (1312614 - EMN-
2015-01099)

 Høringssvar fra Lokal-MED Ungdomshuset Sct. Laurentius Skagen 
19.05.2016 (1315064 - EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra MED-udvalg Sæby Fritidscenter 19.05.2016 (1315055 
- EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra Sæby Fritidscenters bestyrelse 19.05.2016 (1315061 -
EMN-2015-01099)

 Høringssvar fra HotSpots bestyrelse og MED-udvalg 19.05.2016 
(1315067 - EMN-2015-01099)

 Høringssvar Bødkergårdens bestyrelse og MED-udvalg 19.05.2016 
(1315050 - EMN-2015-01099)
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2 (Åben) Etablering af private klubtilbud i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01026

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
I henhold til Dagtilbudsloven § 66 kan klubtilbud efter aftale med kommunalbestyrelsen 
drives af private leverandører som private klubtilbud. Der er pt. ingen private klubtilbud i 
Frederikshavn Kommune, hvorimod kommunen har erfaring med oprettelse af private 
dagtilbud og private pasningsordninger for børn i førskolealderen samt skolebørn fra 
børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Private aktører har for nylig rettet henvendelse til kommunen om godkendelse af et privat 
klubtilbud til større børn. Børne- og Ungdomsudvalget anbefales derfor at tage en 
principiel drøftelse af, hvorvidt der fremadrettet skal åbnes op for private klubtilbud i 
Frederikshavn Kommune.

Loven gør det muligt at indgå aftaler med forældre, virksomheder og andre interesserede 
om at oprette klubtilbud i privat regi. Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier, 
som private leverandører skal leve op til for at kunne ansøge om godkendelse. 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til godkendelseskriterier med udgangspunkt i de 
gældende krav til kommunens egne fritidsklubber og andre private aktører i kommunen, 
som Børne- og Ungdomsudvalget kan beslutte som gældende for private klubtilbud (se 
bilag). 

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens § 73 give private klubtilbud et tilskud 
pr. barn eller ung, der optages i klubtilbuddet. Kommunalbestyrelsen fastsætter 
størrelsen af tilskud på baggrund af en konkret aftale mellem kommunalbestyrelsen og 
det private klubtilbud. Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det enkelte private 
klubtilbuds budget. 

Forældrenes egenbetaling kan højst udgøre 20 pct. af de budgetterede 
bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud fraregnet udgifter til materialer og forplejning 
samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Kommunalbestyrelsen er først forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn 
eller en ung er optaget i et privat klubtilbud. Kommunens tilskud udbetales direkte til det 
private klubtilbud. Private klubtilbud opkræver selv betaling for de tilbudte ydelser.

Private klubtilbud kan vælge at finansiere en del af deres driftsudgifter via private midler. 
Der er med andre ord mulighed for at andre end kommunen og forældrene kan deltage i 
finansieringen af ordningens drift. Finansiering via private midler skal fremgå af 
driftsaftalen mellem kommunen og det private klubtilbud og af tilbuddets budgetter.

Kommunen skal give økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud til 
børn i klubtilbud. Der udbetales ikke søskende tilskud i klubtilbud efter gældende regler i 
kommunens kommunale og selvejende klubtilbud.
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Der er i dag 3 fritidscentre i Frederikshavn Kommune, der dækker byerne Skagen, Sæby 
og Frederikshavn. Der er desuden et eftermiddagstilbud på Bødkergården i Østervrå til 
børn i samme aldersgruppe. Fritidscentrene frekventeres af 20 pct. af det mulige 
brugergrundlag. Der er således ingen ventelister i fritidscentrene.

Fritidscentrene får i dag tildelt budget efter en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af 
børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. klasse til og med 9. klasse. Pladsantal og 
åbningstid indgår ikke mere i budgetgrundlaget. Anvendes samme model ved tilkomst af 
et nyt privat klubtilbud, vil de øvrige fritidscentres budgetter reduceres forholdsmæssigt 
med mindre området tildeles ekstra midler. 

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

1. drøfter det principielle i at åbne op for private klubtilbud i Frederikshavn 
Kommune

2. beslutter om det fremadrettet skal være muligt at etablere private klubtilbud i 
Frederikshavn Kommune

3. hvis ja til punkt 2, beslutter forvaltningens udkast til godkendelseskrav til 
oprettelse af privat klubtilbud

4. hvis ja til punkt 2, beslutter at tilbuddet holdes inden for den eksisterende 
budgetramme til Fritidscentrene

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Udvalget ønsker ikke at åbne for muligheden for at oprette private klubtilbud, i henhold 
til dagtilbudslovens § 66, på grund af udvalgets økonomiske situation.

Bilag

4. Bilag 1 Krav til private klubber og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud til større børn og unge (1309415 - EMN-2016-01026)
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3 (Åben) Henvendelse fra Frederikshavn Firmaidræts Klub vedr. oprettelse 
af privat klubtilbud 
Sags ID: EMN-2016-01026

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Fritidscentre og Aftenklubber

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børn og Kultur har modtaget en ansøgning fra Frederikshavn Firmaidræts Klub om 
oprettelse af et privat klubtilbud.

Klubtilbuddet påtænkes at åbne pr. 1. august 2016, såfremt ansøgningen imødekommes. 
Klubtilbuddet betegnes som en privat idrætsfritidsklub med navnet Klipsen.
Der er fremsendt ansøgning dels på aldersgruppen 3. – 6. klasses børn dels på 
aldersgruppen 4. – 7. klasses børn.
Klipsen tiltænkes en åbningstid på 25 timer ugentlig på skoledage i tidsrummet 12.30-
17.30. Åbningstider i ferier, på skolefridage, aften og weekender kan variere.
Klipsen forudser en belægning på maks. 75 børn det første år. Det efterfølgende år 
forventes en stigning til 100 børn og en stigning til 125 børn i tilbuddets 3. leveår.
Med ansøgningen følger budget, præsentation af tilbuddet, vedtægter, virksomhedsplan 
og værdisæt (alt vedlagt som bilag).

Børn og Kultur vurderer, at ansøgningen i store træk lever op til de godkendelseskriterier, 
kommunen sædvanligvis stiller til private leverandører på børneområdet.

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

1. drøfter den indkomne ansøgning fra Frederikshavn Firmaidræts Klub
2. beslutter om ansøgningen imødekommes
3. hvis ja til punkt 2, beslutter om det er ansøgningen for 3. – 6. klasses børn eller 4. 

– 7. klasses børn der imødekommes - ud fra beslutningen under det foregående 
dagsordenspunkt ”Etablering af private klubtilbud i Frederikshavn Kommune” 

4. beslutter at administrationen fremadrettet behandler indkomne ansøgninger på 
klubområdet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ansøgningen kan ikke imødekommes jf. punkt 2 

Formand og næstformand tilbyder at gå i dialog med ansøger.

Bilag
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 Ansøgning bilag 1 Ansøgningsbrev Klipsen (1314458 - EMN-2016-
01026)

 Ansøgning Bilag 2 Klipsen Budget  (1315237 - EMN-2016-01026)
 Ansøgning bilag 3 Idrætsfritidsklubben klipsen 2016 (1314454 - EMN-

2016-01026)
 Ansøgning bilag 4 Klipsen vedtægter 2016 (1314455 - EMN-2016-

01026)
 Ansøgning bilag 5 Virksomhedsplan klipsen (1314456 - EMN-2016-

01026)
 Ansøgning bilag 6 Værdisæt Klipsen (1316250 - EMN-2016-01026)
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4 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet
Sags ID: EMN-2014-01032

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.

Handicaprådets medlemmer er indbudt til dialogmøde den 19. maj 2016 kl. 15.00 –

15.45.

Fra Handicaprådet deltager:

 Aksel Jensen, formand

 Irene Hjortshøj

 Jette Christensen

 Betina Hansen

Handicaprådet har mulighed for at fremsende spørgsmål til dialogmødet relateret til 

budgetdrøftelsen. 

Udvalget vil på mødet have en principiel drøftelse med Handicaprådet af budget 2017.

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

gennemfører dialogmødet med Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dialogmødet er gennemført.

Bilag

5. Spørgsmål til dialogmøde med BUU den 19.5 (1317223 - EMN-2014-
01032)
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5 (Åben) Inklusion – Målsætninger frem til 2020
Sags ID: EMN-2016-01120

Sagsbehandler: Lise Jørgensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
På baggrund af inklusionsevalueringen på skoleafdelingerne Frederikshavn Kommune 

besluttede Børne og ungdomsudvalget, at der skulle opstilles forslag til nye målsætninger 

for inklusionsindsatsen på skolerne.

Der er opstillet fire overordnede målsætninger:

 Alle elever har mulighed for at modtage undervisning, der arbejder forebyggende 

med inklusion.

 Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med 

inklusion.

 Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerede kollegaer med 

henblik på øget og mere kvalificeret inklusion1.

 Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med 

henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen.

Målsætningerne er beskrevet i kompendiet, der er vedlagt som bilag. 

Arbejdet med at udfolde målsætningerne til konkrete handleplaner foregår i skoleregi 

efter den politiske godkendelse af de overordnede målsætninger. Handleplanerne for 

hver skoles arbejde med inklusion skal ske med høj grad af inddragelse af ledere og 

medarbejdere, således det sikres, at målsætningerne kobles tæt til den enkelte 

skoleafdelings hverdag. 

Handleplanerne skal dog også udformes sådan, at de giver mulighed for politisk 

opfølgning på om målsætningen for inklusion nås. Handleplanerne fra skolerne 

forelægges derfor til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse til oktober 2016. 

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

1. drøfter og godkender ovenstående overordnede målsætninger

2. genoptager sagen for godkendelse af skolernes handleplaner til oktober 2016

                                        
1 Betegnelsen pædagogisk personale er personalet: lærere, pædagoger, 

pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. – 2. Indstillingen godkendes.
Udvalget ønsker at få inklusion – målsætninger frem til 2020 for 0-6 års området.

Bilag

1. Inklusion i Frederikshavn Kommune endelig (1318030 - EMN-2015-
00702)
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6 (Åben) Ressourcetildelingsmodel vedr. inklusionstakster 
Sags ID: EMN-2015-00702

Sagsbehandler: Lise Jørgensen
Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget modtog i forbindelse med inklusionsevalueringen en 

henvendelse fra skolebestyrelsesformanden fra Skoledistrikt Øst angående 

inklusionstildelingen og den dertil hørende model for afregning af specialklasseelever. De 

havde en oplevelse af at flere forældre benyttede sig af det frie skolevalg og indskrev 

deres barn på en skoleafdeling med specialklassetilbud grundet en forventning om, at 

deres barn senere skulle visiteres til en specialklasse. 

Ressourcetildelingen foregår på nuværende tidspunkt således, at den skoleafdeling, der 

visiterer eleven, har det økonomiske ansvar. I praksis betyder det, at nogle elever betales 

af distriktsskolen andre af den skole, de blev indskrevet på deres indskrivningstidspunkt. 

Det er baggrunden for den nuværende ”blandingsmodel”

Center for Børn og Skole har lavet en analyse af om ovenstående tese kan genkendes i 

forhold til de elever, der er indskrevet i nuværende specialtilbud i Skoledistrikt Øst.

Analysen viste at 10,6 %, hvilket svarer til 24 elever udenfor skoledistriktet, har valgt at 

indskrive deres barn i Skoledistrikt Øst, for senere at blive visiteret til et specialtilbud. 

Heraf betaler Distrikt Øst for 6 elever, de øvrige betales af distriktsskolerne.

Det kan ikke ud fra analysen påvises, om skolevalget skyldes ønsket om senere 

specialklassetilbud eller andet. Tallene er dog af en størrelse, der gør, at der må siges at 

der er en tendens til, at forældre anvender det frie skolevalg til at indskrive deres børn på 

skoleafdelinger med specialklassetilbud, hvis de har en forventning om, at deres børn 

senere skal visiteres til et specialklassetilbud.

Vi har ligeledes undersøgt, om der er forældre, der flytter til distriktet, og hvor børnene 

senere bliver visiteret til et specialklassetilbud. Her kan vi ikke finde en sammenhæng.

Fordelingsmodeller og beregninger

Den årlige inklusionstakst er 7750 kr. pr. elev i 2015. Den er en del af tildelingen til alle

elever på en skole og er den ”indtægt” skolen har til at finansiere deres inklusion og deres 

behov for egentlig specialundervisning.

Center for Børn og Skole har efter henvendelsen udarbejdet overblik over 3 forskellige 

modeller til en evt. ændret ressourcetildeling for inklusionsområdet 

(inklusion/specialundervisning) for hele skoleområdet.
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Alle beregningerne tager udgangspunkt i elevtal og antal specialklasseelever i 

Frederikshavn Kommune i skoleåret 2015/2016. 

Model 1:

Ressourcetildelingen forbliver, som den er på nuværende tidspunkt.

Ressourcetildelingen er på nuværende tidspunkt en blandingsmodel, hvor det enten er 

distriktsskolen eller den skoleafdeling, som har visiteret, som har det økonomiske ansvar. 

Det afhænger af hvor eleven gik på visitationstidspunktet.

De årlige udgifter til specialundervisning for de 4 skoledistrikter ved model 1:

Skoledistrikt Nord 6.142.887 kr.

Skoledistrikt Syd 9.799.575 kr. 

Skoledistrikt Vest 7.527.775 kr.

Skoledistrikt Øst 17.691.142 kr. 

En fordel ved denne model er, at den skoleafdeling, som eleven går på, visiterer eleven 

efter kendskab til eleven og dennes forudsætninger. Det er ligeledes den nuværende 

skoleafdeling, der har mulighed for lave inkludere indsatser. 

Model 2:

Ressourcetildelingen sker ved, at skoleafdelingen, som visiterer eleven, har det 

økonomiske ansvar. 

De årlige udgifter til specialundervisning for de 4 skoledistrikter ved model 2: 

Skoledistrikt Nord 6.322.168 kr.

Skoledistrikt Syd 9.978.855 kr.

Skoledistrikt Vest 7.083.450 kr.

Skoledistrikt Øst 17.776.906 kr.

Fordelen ved model 2 er de samme som ved model 1.

Ulempen ved model 2 kan være at skolen ved en sent ankommet elev, ikke har haft 

mulighed for at lave inkluderende indsatser.

Model 3:

Ressourcetildelingen sker ved, at elevens oprindelige distriktsskole betaler uagtet, hvor 

eleven visiteres fra.

Hvis denne model vælges, skal inklusionstaksten ændres, således den fordeles efter 

antallet af børn i skoledistriktet

De årlige udgifter til specialundervisning for de 4 skoledistrikter ved model 3: 

Skoledistrikt Nord 6.142.887 kr.

Skoledistrikt Syd 9.799.575 kr.
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Skoledistrikt Vest 8.238.781 kr.

Skoledistrikt Øst 16.980.136 kr. 

Fordelen ved at ændre tildelingsmodel vil være, at det fremgår præcist, hvem der har det 

økonomiske ansvar.

Til gengæld kan en ændring også betyde, at hvis familien til eleven flytter gentagne 

gange rundt i kommunen vil udgiften flytte fra skoleafdeling til skoleafdeling.

Yderligere kan det have økonomiske konsekvenser for de skoleafdelinger, som ikke har 

specialklasser. 

Derudover kunne det medføre, at der visiteres flere til specialklasser på baggrund af at 

den skoleafdeling, der visiterer til specialklasser, ikke har økonomisk ansvar.

Distriktsskolen med det økonomiske ansvar er ikke nødvendigvis en del af indstillingen 

og har ikke mulighed for at lave inkluderende indsatser.

Økonomisk overblik  - de 3 modeller:

Skoledistrikt Skolernes 

indtægter til 

inklusion/spec

ialundervisnin

g 

Skolernes 

udgifter til 

specialklasser 

model 1 (nu) 

Skolernes 

udgifter til 

specialklasser 

model 2 

Skolernes 

udgifter til 

specialklasser 

model 3

Skoledistrikt 

Nord 

8.404.982 kr. 6.142.887 kr. 6.322.168 kr. 6.142.887 kr.

Skoledistrikt 

Syd 

12.516.452 kr. 9.799.575 kr. 9.978.855 kr. 9.799.575 kr.

Skoledistrikt 

Vest 

7.088.296 kr. 7.527.775 kr. 7.083.450 kr. 8.238.781 kr.

Skoledistrikt 

Øst 

14.367.270 kr. 17.691.142 kr. 17.776.906 kr. 16.980.136 kr. 

I alt 42.377.000 kr. 41.161.379 kr. 41.161.379 kr. 41.161.379

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

drøfter og godkender en af de ovenstående tre ressourcetildelingsmodeller.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget fastholder den nuværende tildelingsmodel.
Udvalget anerkender, at distrikt Øst har børn hvor forældre har anvendt det frie skolevalg, 
dette har distrikt Vest dog ingen indflydelse på, derfor anser udvalget ikke, at dette bør 
medføre en ændring af ressourcetildelingsmodellen på nuværende tidspunkt.
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Bilag
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7 (Åben) Budget 2017 - Temadrøftelse
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. 

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der 

budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:

1 % produktivitetsstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag 11.931 t.kr.

Demografi 8.641 t.kr.

Heldagsskolen 630 t.kr.

Integrationstilskud -4.678 t.kr.

Vakance 2.000 t.kr.

Tilbagebetaling mere pædagogisk personale 2.400 t.kr.

Specialklassetillæg 2.600 t.kr.

I alt 23.524 t.kr. 

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et 

administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering om det 

administrative oplæg. 

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

drøfter sagen, herunder drøfter, hvornår det administrative budgetoplæg sendes til 

udtalelse i MED udvalgene.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages. 

Der afholdes et ekstraordinært møde den 29. juni kl. 13.00 – 14.00.

Fraværende: Bahram Dehghan
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Bilag
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8 (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:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
1. Drøftet
2. Sagen genoptages

Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Udvalget beslutter at tage til efterretning, at der er opnået enighed om, at distrikt Syd 
kan undvære det med gult skraveret felt på 600 m2. Herunder beslutter udvalget, at 
foreningen kan få 0,5 - 1 meter af mellembygningen til at lave en ny indgang til bygningen 
(nr. 5) Udvalget giver ikke afkald på yderligere udearealer, hverken i det med rødt eller 
blåt skraveret felt.

Bilag

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

6. Børnehuset Voerså - udeareal efter indflytning i skolebygning 
(1233040 - EMN-2015-50183)
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9 (Åben) Forbedring af trafikforhold ved Sæby skoleafdeling 
Sags ID: EMN-2016-00757

Sagsbehandler: Susanne Madsen
Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 3. marts 2016 at bede 

trafiksikkerhedsudvalget om at få lavet en vurdering af de trafikale forhold omkring Sæby 

skoleafdeling, herunder at finde løsningsforslag, såfremt det vurderes nødvendigt at 

ændre på de trafikale forhold omkring skolen. 

Vurderingen er nu foretaget, og trafiksikkerhedsudvalget har på deres møde den 28. april 

2016 anbefalet en løsning med udvidelse af parkeringspladsen med ca. 20 pladser. De 

nye pladser forbeholdes personalet, for at undgå for meget krydsende trafik fra de bilister, 

der kører ind på parkeringspladsen specielt om morgenen.

Det er oplyst, at en sådan udvidelse vil koste ca. 300.000 kr. Der ud over vil der komme 

en ekstra driftsudgift til snerydning og belysning/skilte på de 20 pladser. 

Ejendomscenteret anslår, at det beløber sig til 15.000-20.000 kr. årligt, afhængig af 

hvordan anlægget hænger sammen med eksisterende p-plads.

Trafiksikkerhedsudvalget har desuden rådet til at tydeliggøre ensretningen på det 

eksisterende p-areal og til at kommunens nye kampagneskilte for ”kys og kør” med fordel 

kunne sættes op i afsætningslommen. 

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

1. drøfter og godkender forslaget 

2. anbefaler at anlægsudgiften tages af puljen til Bæredygtigt Børneområde, og at 

den øgede driftsudgift indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene. 

3. indstiller til Økonomiudvalget at anlægsudgiften tages på puljen til Bæredygtigt 

Børneområde.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. - 3. indstillingen godkendt.
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Bilag
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10 (Åben) Omkonvertering af timer fra den understøttende undervisning 
Sags ID: EMN-2016-00009

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

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

Børneområde.

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

efterfølgende ønsker at drøfte.

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

understøttende undervisning til eksempelvis at have to medarbejdere med i 

undervisningen.”

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

begrebet understøttende undervisning indført.

Timerne til den understøttende undervisning ligger ud over folkeskolens fag og 

obligatoriske emner. 

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

enten har direkte sammenhæng med undervisningen eller som kan styrke elevernes 

læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Timerne 

til den understøttende undervisning skal også anvendes til bevægelse i undervisningen 

samt faglig fordybelse/lektiestøtte

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

Børnehaveklasse – 3. klassetrin: Mindst 1200 timer

4. – 6. klassetrin: Mindst 1320 timer

7. – 9. klassetrin: 1400 timer

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

mindste varighed af undervisningstiden i helt særlige tilfælde kan fraviges. Det er en 

betingelse, at nedsættelsen af den understøttende undervisning finder sted med henblik 

på faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse ved hjælp af 

ekstra personale i klassen.

Fravigelsen kan ske i op til et skoleår ad gangen.

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

Specialklasserækker for elever med ADHD problematikker og Specialklasserækker for 

elever med svære kontaktvanskeligheder, herunder også autistgruppen kan have en 

kortere skoledag.
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I august 2015 udsendt Undervisningsministeren et brev til alle kommunalbestyrelser, 

hvori hun bl.a. skrev:

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

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

Undervisningsministeriet om dispensation til at fravige elementer fra folkeskoleloven. 

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

delvist at droppe den understøttende undervisning og hermed også de obligatoriske 

lektiecafeer, som er en del af denne.

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

understøttende undervisning, dog med krav om at timerne i stedet for skal anvendes til, 

at der er to voksne med i klassen i et tilsvarende antal timer. 

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

begrundelse og tidsbegrænsning for ændringen.

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

opmærksomhedspunkter:

- Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart.

Det vil give bedst mening for indhold og undervisning i de aldersintegrerede 

klasser, at eleverne i 0.-2(3.) klassetrin har samme timetal.

- Åbningstid i SFO og Fritidsklubber

Hvis skoledagens længde bliver kortere, vil det være nødvendigt at udvide 

åbningstiderne i både SFO og klubber. Det vil betyde, at der skal flyttes midler 

tilbage fra skolernes budgetter til de to områder.

- Skolebuskørsel

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

skoledagslængde vil det betyde, at der vil blive flere hjemkørsler, hvilket vil 

medføre en øget udgift til transport.

- Konfirmationsforberedelse på 7. årgang.

Der er indsendt en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet om at 

konvertere understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse på 7. 

årgang, det vil derfor ikke være muligt at ændre disse timer. 
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Indstilling

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

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

være to medarbejdere med i den fagfaglige undervisning. 

Beslutninger

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets havde inviteret repræsentanter fra Skolebestyrelserne til 

dialogmøde den 7. april 2016. Temaet var ”To medarbejdere i undervisningen”.

Formålet med mødet var, at udvalgte ønskede at blive klædt på til at kunne træffe en 

kvalificeret beslutning om brugen af timer fra den understøttende undervisning til at 

kunne være to medarbejdere med i undervisningen i et antal timer.

Uagtet hvilken beslutning der bliver truffet, er det altid med det sigte at forbedre børnenes 

læring og trivsel.

Bag ønsket om at konvertere timer fra den understøttende undervisning om til, at der kan 

være to medarbejdere med i undervisningen er der både pædagogiske og praktiske 

begrundelser:

- Giver mulighed for, at der både er lærere og pædagoger med i undervisningen på 

samme tid.

- Mere tid til den enkelte elev

- Giver mulighed for mere holddannelse

- Kan bedre tilpasses til skolebuskørslen

- Kortere skoledage

Den understøttende undervisning har til formål at støtte op om undervisningen i fagene 

samt give mulighed for at koble teori og praksis 

Timerne til den understøttende undervisning anvendes bl.a. til:

- Talentforløb til fagligt stærke elever

- Træning i faglige færdigheder. F.eks. læse- og matematikkurser

- Emneorientrede forløb i relation til obligatoriske emner, herunder uddannelses-, 

erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, fx i form af virksomhedsbesøg og 

samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv.

- Motion og bevægelse

- Lektiehjælp og faglig fordybelse

- Pauser
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- Andet

Der er flg. timer til rådighed til den understøttende undervisning pr. uge. Der skal i 

gennemsnit fratrækkes 5 timer til pausetid.:

Bh. klasse: 15 timer 

1.-2. klasse: 11,25 timer 

3.-4. klasse: 10,5 timer

5.-6. klasse: 9,75 timer

7.-8. klasse: 11 timer

9. klasse:11,75 timer

I Frederikshavn Kommune er der rullende skolestart og aldersblandede klasser i bh. kl. –

2. klasse. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at alle eleverne i indskolingen har 

den samme mødetid. Dette både af pædagogiske og praktiske hensyn. Der bør derfor 

fortsætte uændret med timer til den understøttende undervisning.

På 7. klassetrin er der allerede vedtaget, at timerne til konfirmationsforberedelse tages fra 

den tid, der skulle anvendes til den understøttende undervisning, hvilket er 3 timer pr. 

uge.

Som udgangspunkt er det kommunalbestyrelsen, der for et år ad gangen, godkender at 

timerne bliver konverteret om til to medarbejdere i undervisningen i stedet for 

understøttende undervisning.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også 

vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Godkendelsen kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

Ved at konvertere timerne kan det få indflydelse på skolebuskørslen, da eleverne vil få fri 

på flere forskellige tidspunkter. Det kan blive nødvendigt at indføre flere hjemkørsler 

ellers vil det give lang ventetid for nogle elever og dagen vil dermed ikke blive kortere. 

En kortere skoledag vil gøre det nødvendigt at udvide åbningstiden i SFO og klubber.

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

1. på baggrund af drøftelserne på dialogmødet, beslutter Børne- og 

Ungdomsudvalget om, og i hvilket omfang, man vil åbne for omkonvertering af 

timer til den understøttende undervisning.

2. hvis ja til punkt 1 skal der besluttes en procedure for, hvordan der kan ske en 

konvertering af timerne fra den understøttende undervisning til, at der i stedet for 

kommer to medarbejdere med i undervisningen.

3. tager stilling til financieringen af SFO, fritids- og klubtilbud i de situationer, hvor 

skoledagen bliver kortere.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Udsat.

Bilag

1. Sammenskrivning af input fra Dialogmøde (1295695 - EMN-2016-
00009)

2. Økonomiske udgifter ved at konvertere understøttende undervisning 
om (1131424 - EMN-2016-00009)

3. Brev til BUU vedr tolærerordning (938600 - EMN-2016-00009)
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11 (Åben) Henvendelse fra Mariehønen, Jerup om børnehavens fremtid
Sags ID: EMN-2016-01233

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Henvendelse fra forældrerådet i Mariehønen, Jerup til Børne- og Ungdomsudvalget.

Vi henvender os til jer, da vi er meget bekymret for vores børnehaves fremtid.

Vi er en lille institution beliggende i naturskønne omgivelser, hvor der er plads og tid til 

børn med særlige behov.

Vi ved godt, at børnetallet i kommunen og i Mariehønen er faldende, - en del familier fra 

Jerup og opland valgte at flytte deres børn ved indførelsen af bæredygtigt børneområde 

pga. usikkerheden om fremtiden.

Ved indførelsen af BBO lukkede I bl.a. Jerup og Elling skole samt 2 velfungerede 

børnehaver i Strandby med den begrundelse, at alle byer på den måde kunne beholde en 

institution.

Derfor undrer det os meget, at I prioriterer en ny børnehave i Aalbæk så højt og lytter til 

deres ønsker og behov.

Hvorfor ikke oprette en fælles institution i Jerup for børnene i både Aalbæk og Jerup? På 

den måde vil I både spare en masse penge, samt holde jeres løfte om en institution i hver 

by.

Alternativt kunne man forestille sig at nedlægge dagplejen i Jerup og oprette en 

aldersintegreret institution i stedet. 

Vi har i forvejen kun en dagplejemor med plads til max 4 børn, så derfor er mange 

småbørnsfamilier nødt til at sende deres børn udenbys i dagplejepasning. Dette medfører 

endvidere, at en del børn ikke vender tilbage til Mariehønen, da de har fået sociale 

relationer i de andre byer, hvor de har været i dagpleje.

Det er en stor logistisk udfordring, at bo i Jerup med børn, hvis vi ikke har en institution, 

da mange er afhængige af offentlige transportmidler.

Vi har en fantastisk børnehave i Jerup med stranden, søen, egekrattet og offentlige 

transportmidler i nærheden samt et personale i verdensklasse. 

Hjælp os med at beholde kommunens bedste børnehave.

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

drøfter henvendelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat.

Bilag
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12 (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:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 07-04-2016
Udsættes.

Beslutninger:
Udsat.

Bilag



Børne- og Ungdomsudvalget - 19-05-2016 14:00 Side 30 af 40

13 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Unges gæld og 
optagelser i RKI på landsplan
Sags ID: EMN-2016-01043

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
DF ønsker at rejse en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget med indstilling til, at udvalget 

opfordrer vores undervisningsinstitutioner til, at undervise i grundlæggende økonomisk 

indsigt, med et større fokus end der er på emnet pt.

DF henleder opmærksomheden på, at det i dag er for nemt, at optage de såkaldte 

kviklån, eller forbrugslån.

Der er i notat fra Finansrådet en opgørelse for hele landet der viser, procentdelen af unge 

der er registreret i RKI, med en eller flere registreringer. I dette notat vises der, at næsten 

7 procent af de unge i Frederikshavn er registreret i RKI med en gennemsnitlig gæld på 

omkring 30.000 kr. Landsgennemsnittet ligger nogenlunde på samme niveau.

DF ønsker, at nedbringe antallet af fremtidige registreringer i RKI for kommunens 

borgere. DF mener, at det er i ungdomsårene denne udvikling skal bremses.

DF tror på at antallet mindskes, hvis udvalget indstiller til uddannelsesinstitutionerne i 

kommunen, at de bør/skal have mere fokus på dette.

Det må være ønskeligt, at de unge i b.la. overbygningen/udskolingen evt. på 

ungdomsuddannelserne får en mere dybdegående forståelse for og opfattelse af deres 

personlige økonomi, og en mere jordnær forståelse af deres nuværende økonomiske 

formåen. De unge bør oplyses om og undervises i, de uheldige konsekvenser forkerte 

valg/hurtige lån har for soliditeten i de unges økonomiske fremtid og formåen. Der 

tænkes specielt på hvad en registrering i RKI betyder for fremtiden, samt en generel 

forståelse for betydningen af renter og årlige omkostninger.

Ydermere ses vigtigheden af, at have forståelsen for, at kunne opstille et budget og leve 

efter det. 

DF ønsker, at udvalget i deres opfordring til uddannelsesinstitutionerne, ligeledes 

indstiller til et samarbejde med b.la. banker og eller sparekasser, og ser en god mulighed 

for projekt arbejde omkring dette emne.

Vedhæftet er notat fra Finansrådet.

Indstilling
Drøftes.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages, forvaltningen orienterer om, hvordan skolerne arbejder med 
området.

Bilag
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14 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

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

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.

Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.
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Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Lars Oldager kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes behandlet i 
AMU inden byrådsbehandlingen.

Bilag

 UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
 Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)



Børne- og Ungdomsudvalget - 19-05-2016 14:00 Side 35 af 40

15 (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:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 07-04-2016
Udsættes.

Beslutninger:
Udsat.

Bilag
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16 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (BUU)
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

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

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

1. Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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17 (Åben) Maj 2016 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område
Sags ID: EMN-2013-01659

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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