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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:



Børne- og Ungdomsudvalget - 19-05-2016 14:00 Side 26 af 40

.

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
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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)
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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



Børne- og Ungdomsudvalget - 19-05-2016 14:00 Side 37 af 40

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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1. Indledning
Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune indgik d. 21. januar 2016 et budgetforlig omkring 

omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet1. Dette er en handleplan for udmøntningen af udvalgets 

beslutninger i forhold til kommunens fritidscentre og Ungdomsskole2. Handleplanen er et bud på, hvordan 

opgaver omkring organisering, tilbudsvifte og synergier kan realiseres.

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.

Det har været prioriteret at få det nødvendige kendskab til hinanden centrene imellem, hvorfor 

centercheferne har besøgt de berørte tilbud før udarbejdelse af handleplanen. Centercheferne har 

endvidere involveret ledere i de berørte tilbud som sparringspartnere undervejs.

Der er planlagt en implementeringsproces med flg. steps:

1. Handleplan – forår 2016

Udarbejdelse af handleplan for omlægning af tilbud indenfor fritidscentre og Ungdomsskolen inkl. 

godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget

2. Organisationsændring – 1. august 2016

Ny organisering gennemføres sammen med nye forældretakster

3. Samarbejdsproces - efteråret 2016

Studie- og inspirationsture for aktører i fritidscentre og Ungdomsskolen med fokus på, hvordan 

man arbejder på tværs af ungeområder i andre kommuner

I det følgende gennemgås handleplanen ud fra budgetforligets tekst, der i resten af handleplanen er 

indrammet med orange farve.

2. Klubtilbud til 3. klasses børn i fritidscentre

                                                  
1

I forbindelse med budget 2016 ønskede Børne- og Ungdomsudvalget en omlægning af tilbud for herved at finde en reduktion på 

4,0 mio. kr.  Budgetforslaget havde oprindelig titlen ”Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud”.

2 Budgetforligets øvrige temaer er dermed ikke inddraget i denne handleplan men udmøntes i andet regi.

Budgetforlig

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 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)
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Der er i dag tre fritidscentre i kommunen, hvoraf det ene er selvejende (HotSpot). Det giver nogle særlige 

udfordringer i forhold til en ny struktur, hvor 3. klasses børn får mulighed for at gå i fritidstilbud under 

Ungdomsskoleloven.

Forvaltningen har forelagt problemstillingen for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der 

melder følgende tilbage: ”Det kræver efter forvaltningsretten udtrykkelig hjemmel at henlægge den 

lovbestemte opgave ”ungdomsskolevirksomhed” og/eller ”ungdomsskolevirksomhed i form af klubtilbud” 

til selvejende/private klubtilbud”. 

Da der ikke er en hjemmel i ungdomsskoleloven til at tegne driftsoverenskomst med selvejende/private 

klubtilbud, kan Frederikshavns Kommune ikke på lovligt grundlag lade et selvejende fritidscenter som 

HotSpot varetage opgaven med 3. klasses børn under Ungdomsskoleloven.

2.1 Modeller for 3. klasses klubtilbud

Budgetforliget har jf. den foregående beskrivelse nogle særlige realiseringsmæssige udfordringer. Der ses 

dog 3 mulige modeller, der beskrives i det følgende sammen med de udfordringer de hver især indeholder.

Alle 3 modeller indeholder den samme overordnede struktur: Ungdomsskolen og fritidscentrene samles 

under én centerchef. Dermed sikres et både ledelsesmæssigt og fagligt flow mellem tilbuddene. Der kan 

sættes visioner og retning for det samlede område og samles viden, specialisering og erfaring på tværs af 

tilbuddene. De 3 modeller opererer dog med forskellige ledelses- og bestyrelsesstrukturer.

Model 1 – den enstrengede model

HotSpots selveje ophæves og fritidscenteret kommunaliseres. 

Fritidscentrene i Skagen, Frederikshavn og Sæby samles til ét fritidscenter 

med de stordriftsfordele, det afføder eller fortsætter som 3 klubafdelinger.

De kommunale fritidscentre og aftenklubber omlægges til 

”ungdomsskolevirksomhed i form af klubtilbud”. 

I den enstrengede model skabes organisatorisk volumen og 

sammenhængskraft. Stordriftsfordele kan effektueres. Organiseringen af 

den pædagogiske praksis får et naturligt flow. Aktiviteter kan foregå på 

tværs af børnegrupper og tilbud. 

Der skal nedsættes en bestyrelse med repræsentation af hele feltet.

For at bevare de nuværende bestyrelsesmæssige repræsentationers interesse
og indflydelse, kan der etableres bestyrelsespladser til repræsentanter for 

fagbevægelser mv. i det nye kommunale fritidscenter.

Udfordringer ved den enstrengede model

Det er en udfordring at ophæve et traditionsbunden og stolt selveje i HotSpot. 

Selvom HotSpot er en forholdsvis ny konstruktion, henter fritidscenteret sine 

rødder i 3 tidligere selvejende fritidstilbud med stærke bånd til politiske og

værdibundne organisationer.

Centerchef

Kommunal organisation

3. - 6. klasse

Ungdomsskoleloven

Aftenklubber

Ungdomsskoleloven

Ungdomsskolen

Ungdomsskoleloven
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Model 2 – den tostrengede model

HotSpots selveje ophæves og fritidscenteret 

kommunaliseres. Fritidscentrene i Skagen, Frederikshavn og 

Sæby samles til ét fritidscenter med de stordriftsfordele, 

det afføder eller fortsætter som 3 kommunale fritidscentre.

De kommunale fritidscentre omlægges til 

”ungdomsskolevirksomhed i form af 

klubtilbud” i forhold 

til 3. klassesbørn. Det er således 

Ungdomsskolen, der har ledelsesansvar, 

bestyrelsesansvar, budgetansvar og 

instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, 

der arbejder med 3. klasses børn i 

fritidscentrene.

For at bevare de nuværende 

bestyrelsesmæssige repræsentationers

interesse og indflydelse, kan der etableres 

bestyrelsespladser til repræsentanter for fagbevægelser mv. i de nye kommunale fritidscentre.

Udfordringer ved den tostrengede model

Det er en udfordring at ophæve et traditionsbunden og stolt selveje i HotSpot. Selvom HotSpot er en 

forholdsvis ny konstruktion, henter fritidscenteret sine rødder i 3 tidligere selvejende fritidstilbud med 

stærke bånd til politiske og værdibundne organisationer.

Det er en udfordring, at ledere og medarbejdere skal operere i to systemer (de to strenge). Det gælder 

bl.a. i forhold omkring tavshedspligt, hvor ledere og medarbejdere fra henholdsvis Ungdomsskolen og 

fritidscentrene ikke kan dele oplysninger/bekymringer om børn og forældre med hinanden. Så snart 

strenge og systemer skal krydses vil det kræve samtykke fra forældre.

Sammenhængskraften i fritidscenteret reduceres, idet en del af tilbuddet hører til Ungdomsskolen. 

Modellen reducerer endvidere den organisatoriske muskel og stordriftsfordelene mindskes. Endelig vil 

fritidscentrenes nuværende organisering af den pædagogiske praksis udfordres, når en børnegruppe (3. 

klassesbørn) skal varetages i særskilt regi.
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Model 3 – den trestrengede model

3. klasses klubtilbud placeres under kommunens Ungdomsskole, der varetager opgaven lokalt i de 3 

fritidscentre. Det er således Ungdomsskolen, der har ledelsesansvar, bestyrelsesansvar, 

budgetansvar og instruktionsbeføjelser overfor medarbejderne, der arbejder med 3. klasses børn i 

fritidscentrene.

HotSpot bevarer i den trestrengede model deres selveje, men mister 3. klasses børn til 

Ungdomsskolen.

Udfordringer ved den trestrengede model

Den trestrengede model vil være udfordret på mange af de samme områder som den tostrengede model. 

Det handler fx om tavshedspligt, sammenhængskraft, reducerede stordriftsfordele samt organisering af 

den pædagogiske praksis.

Beslutning af model

Børne- og Ungdomsudvalget behandler Handleplanen og beslutter hvilken model, der skal arbejdes videre 

med efter høring i Ungdomsskolen og fritidscentrene. 

2.2 Befordring, fremmøderegistrering og takstændring

I budgetforliget ligger en opgave til fritidscentrene, der skal sørge for befordring af 3. klassesbørn til 

fritidscentrene.
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Fritidscentrene i Frederikshavn og Sæby befordrer allerede i dag børn til fritidscentrene i busser. 

Fritidscenteret i Skagen klarer befordringen på gåben, da skole og fritidscenter er placeret i gåafstand til

hinanden.

Der er ikke aftaler mellem Frederikshavn Kommune og eksterne selskaber om kørsel, der giver anledning til 

spørgsmål om konkurrenceforvridende virksomhed pt. Kørselskontoret meddeler, at den nuværende aftale 

gælder frem til 30. juni 2017.

Fritidscentrene kan således laver aftaler med skolerne om den fremtidige befordring og melde

kørselsaftaler ud til forældrene efterfølgende.

Fritidscentrene skal desuden fremmøderegistrere alle 3. klassesbørn. Fritidscentrene registrerer allerede 

børnenes fremmøde i dag. Kommunen er pt. i gang med at implementere et nyt elektronisk 

registreringssystem, som kan lette fritidscentrenes fremmøderegistrering fremadrettet.

Pr. 1. august 2016 stiger taksten i fritidscentrene svarende til taksten i SFO I.

2.3 Forældreinformation

Der sendes et brev ud til alle 3. klasses forældre med information om de nye vilkår og nye forældretakster 

pr. 1. august 2016. Forældrebrevet udsendes pr. 1. maj 2016 svarende til forvaltningens skik og lovmæssige 

ramme for varsling af ændringer i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. 

Den nye ordning indføres med løbende indtag og en måneds opsigelsesvarsel.

3. Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen

3.1 Tranåsskolen og Garagen

Tranåsskolen er placeret under Folkeskolelovens § 33 stk. 3 (heltidsundervisning i den kommunale 

ungdomsskole). Der visiteres til Tranåsskolen igennem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). 

Tranåsskolen har en rammebevilling på ca. 1.8 mio. kr. (2016).

Tranåsskolen er et skoletilbud til elever i 8. - 10. klasse. Undtagelsesvis kan der optages elever fra 7. 

klassetrin. Skolen har plads til ca. 20 elever. Pt. har skolen 22 elever. 

Budgetforlig

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.
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Tranåsskolen henvender sig til elever, der af forskellige grunde har svært ved at trives i en almindelig 

folkeskole. Målet med et forløb på Tranåsskolen er at etablere en naturlig overgang til 10. klassescenteret i 

Frederikshavn Kommune.

Skoledagen er fra kl. 08.00-13.40.

Garagen er et eftermiddagstilbud inkl. en aftencafé til unge mellem 13-18 år. Garagen optager elever fra 

Tranåsskolen samt andre unge fra kommunen. Pt. har Garagen indskrevet ca. 36 unge. 

Fælles for de unge er, at de har brug for et tilbud, der kan træne dem i de almene og sociale kompetencer. 

Garagen har åbent mandag – torsdag fra 13.00-16.30. Fredag er lukket. Aftencaféen har åbent 1 gang om 

måneden. Garagen har en rammebevilling på 642.000 kr. (2016).

Tranåsskolens og Garagens bygninger er lejede. Der er en kontrakt til 2019 med en årlig leje på ca. 
180.000.

3.2 Ændring i Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering

Tranåsskolen

Der indføres brugerbetaling på Tranåsskolen, således at de afgivende folkeskoler finansierer tilbuddet 

svarende til praksis i kommunens øvrige specialtilbud. Pris 20.000 kr. pr. elev. 

Der visiteres igennem skoleledelsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Tranåsskolen forøger deres undervisningstid frem til kl. 15.00.

Garagen

Garagen lukkes og ligestiller dermed brugerne med kommunens unge i samme aldersgruppe, der ikke har 

et eftermiddagstilbud. De unge kan dog benytte kommunens aftenklubber som kommunens øvrige unge.

Ændring i Ungdomsskolens organisering

Der reduceres i Ungdomsskolens ledelse svarende til en ungdomsskolelederløn minus 200.000 kr., der 

anvendes på tilpasning i lederstrukturen. 

Rationale ved helårseffekt

20 elever x 20.000 kr. (Tranåsskolen) 400.000 kr.
Budgetramme 2016 (Garagen) 650.000 kr.
Reduktion ledelse 430.000 kr.
Yderligere åbningstid Tranåsskolen - 200.000 kr.
I alt 1,28 mio. kr.
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4. Synergier mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen

4.1 Ungdomsskolen skal og kan opgaver

Ifølge Ungdomsskoleloven skal et ungdomsskoletilbud omfatte:

1. Almen undervisning

2. Prøveforberedende undervisning

3. Specialundervisning

4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold

Ifølge Ungdomsskoleloven kan et ungdomsskoletilbud omfatte:
1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel

2. Heltidsundervisning.

3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens 

samlede ungdomspolitik

4. Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år

5. Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin

Der er i dag både kan og skal opgaver i Ungdomsskolens tilbudsvifte. I bestræbelsen på at finde synergier 

mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen gennemgås aktiviteterne på de to respektive områder med 

formålet at finde synergier og luge ud i aktivitetsoverlap. Dette gøres i et samarbejde mellem lederne af

fritidscentrene og Ungdomsskolen.

5.    Opgaveløsning af 10. klassescenter

Fritidstilbud/ungdomsskolen:

Der skal findes mulige synergier mellem fritidstilbuddene og ungdomsskolen.

Rationale: 500.000 kr.

Budgetforlig

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.
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Der planlægges en studietur for Børne- og Ungdomsudvalget, der sammen med centercheferne skal hente 

inspiration i andre kommuner vedr. organiseringer af 10. klassestilbud. Studieturen afholdes d. 30. marts 

2016 og går til henholdsvis Learnmark Horsens og Campus Skanderborg. 

Learnmark Horsens er en af de første erhvervsskoler i Danmark, der har overtaget driften af det 
kommunale 10. klasses tilbud. Campus Skanderborg er et fællesskab af uddannelsesinstitutioner i 

Skanderborg Kommune, hvor 10. klasses tilbuddet (UCS10) også er placeret. UCS10 indgår formaliseret 

samarbejde med teknisk skole, handelsskolen og social- og sundhedsuddannelserne.

Studieturen skal bidrage til at fordele og ulemper ved forskellige organiseringer synliggøres inden en 

endelig beslutning træffes i Børne- og Ungdomsudvalget. Fokus vil være på faglighed, motivation og 

samlingskraft i en anden organisering end kommunens nuværende model.

6. Placering af fritidscenteret HotSpot

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der foretager en bygningsgennemgang i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, 

Center for Unge og på Kultur- og Fritidsområdet med henblik på at finde muligheder for optimering. 

Der er stor opmærksomhed på fritidscenteret HotSpot i denne sammenhæng, der dels er placeret i et dyrt 

lejemål dels ligger afsides i forhold til udvikling af et aktivt ungeliv i Frederikshavn by.

Visionen er at arbejde henimod en bæredygtig bygning, der er tilpasset den organisatoriske og 

strukturmæssige udvikling på fritidscenterområdet.

Budgetforlig

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

Rationale: 300.000 kr.
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Bilag til BUU d. 19.05.2016

Sammendrag af høringssvar til 
Handleplanen Omlægning af Tilbud

Dette er et sammendrag af høringssvarene til Handleplanen for Omlægning af Tilbud formuleret på 
baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag pr. 21. januar 2016.

Der er indkommet 14 høringssvar fra MED-systemet i fritidscentrene, Ungdomsskolen og folkeskolerne samt 

skoledistriktsbestyrelser, bestyrelserne i fritidscentrene og bestyrelsen i Ungdomsskolen. Høringssvarene

behandles på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 19. maj 2016.

1 Bestyrelsen for 
Frederikshavn 
Kommunes 
Ungdomsskolen

 Bekymring for ungelivet i kommunen

 Ungdomsskolen favner de unge, som måske ikke er så interesseret i 
det generelle foreningsliv

 Bestyrelsens brede repræsentation kan hjælpe med 45 % 
målsætningen og 02 udfordringen (karakterkrav)

 Handleplanen er vanskelig realiserbar pga. tidsplanen

 Ungdomsskolen er ikke en umiddelbar naturlig opgaveløser omkring 3. 
klasses klubtilbud

 Bestyrelsen skal tilpasses med repræsentanter inden ændringer træder 
i kraft

 Bestyrelsen ser ingen problemer i brugerbetaling på 20.000 kr. pr. elev 
på Tranåsskolen, der dog bør falde som forudbetalt ramme

 Vigtig med smidighed i visitation til Tranåsskolen, hvilke en forudbetalt 
ramme kan sikre

 Bekymring for om tilførslen af 200.000 kr. til længere åbningstid på 
Tranåsskolen dækker

 Bekymring for lukning af Garagen i forhold til målgruppens behov 

 Reduktion på Ungdomsskolens ledelse på 430.000 kr. bør 
genovervejes set i forhold til reduktion af en fuldtidslederstilling i 
Ungdomsskolen pr. 1/8 2015

 Bestyrelsen har ikke kendskab til aktivitetsoverlap ml. fritidscentre og 
Ungdomsskolen, men indgår gerne i dialog om evt. synergier

2 Lokal MED-udvalg 
Frederikshavn 
Kommunes 
Ungdomsskole

 Bekymring og forundring over yderligere besparelser i Ungdomsskolen

 Oplægget giver stor usikkerhed i organisationen. Det psykiske 
arbejdsmiljø er under pres

 Bekymring for sammenhængskraften i organisationen, fastholdelse og 
rekruttering af kompetent personale

 Bekymring for tidsplanen og opfordring til ansvarsfuld proces med 
rettidige varslinger

 Tranåsskolen er afhængig af en rammebevilling for at kunne arbejde 
som et parathedstilbud

 Bekymring for lukning af Garagen i forhold til de yderst sårbare og 
ensomme unges fritid og fremtid

 Bekymring for yderligere reduktion på ledelse i forhold til gennemførte 
besparelser på ledelse i 2016 

 MED udvalget har ikke kendskab til aktivitetsoverlap ml. fritidscentre og 
Ungdomsskolen, men indgår gerne i dialog om evt. synergier
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3 Medarbejdersiden i 
Frederikshavn 
Kommunes 
Ungdomsskole 
lokal MED

 Utilfredshed med vedblivende usikkerhed på området, der er 
belastende for det psykiske arbejdsmiljø.

 Bekymring over hvem, der skal retænke Tranåsskolen og Garagen?
 Bekymring over at øge undervisningstiden i Tranåsskolen set i forhold til 

elevgruppens behov

 Bekymring for lukning af Garagen, idet brugergruppens muligheder 
forringes, da de ikke magter kommunens øvrige tilbud til samme 
aldersgruppe

 Bekymring for at betalingsmodellen i Tranåsskolen (20.000 kr. pr. elev) 
resulterer i at der tænkes økonomi før elevens behov

4 MED-udvalg og 
skolebestyrelse i 
Distrikt Syd

 Ser stor risiko for at brugerne af Tranåsskolen og Garagen tabes på 
gulvet og i sidste ende vil betyde en større udgift for kommunen

 Bekymring over at egenbetaling i skoleafdelingerne vil resultere i færre 
visiterede børn og unge til Tranåsskolen, idet tilbuddet tidligere har 
været udgiftsneutralt for skolerne

 Forslag om at midlerne forlods tages ud af skolernes budget og 
overføres til Tranåsskolen for derved at undgå brugerbetaling og deraf 
fravalg af tilbuddet

 Garagen bør holde åbent 2-3 aftener om ugen for at give de unge et 
socialt fællesskab

 Henvisning til politisk udtalelse om politisk mod til at investere i det 
specialiserede område

5 Skolebestyrelse 
Distrikt Øst

 Anerkendelse af kommunens uheldige økonomiske situation
 Bekymring for den manglende afklaring af HotSpots placering i forhold 

til plan om 3. klasses klubtilbud – set i forhold til transport, omkostninger 
og adgang til lokaler og idrætshaller (som SFO´erne i dag har adgang 
til)

 Forudser betragtelig merudgift til transport i Frederikshavn i forhold til 
befordring af 3. klasses børn

 Bekymring for den store aldersspredning i fritidscentrene med børn fra 8 
år til store teenagere. - særligt mindre børn under Ungdomsskoleloven

 Bekymring for at børn uden tilknytning til foreningsaktiviteter vælger 
fritidstilbuddet fra og dermed ”tabes”

 Bekymring for øget pres på personalet i fritidscentrene set i forhold til 
transportbyrden mv.

 Bekymring for at børnefamilier med indtægter fravælger kommunen 
grundet nedgradering af tilbud

 Opfordring til at forslaget udsættes til placeringen af HotSpot er på 
plads. Først herefter bør forslaget sendes i høring.

6 MED-udvalg Distrikt 
Øst

 Bekymring for morgenpasning og transport af 3. klasses børn i 
klubtilbud 

 Bekymring for HotSpots behov for yderligere ressourcer til at samle op 
på sårbare børn og unge

 Bekymring for lukning af Garagen i forhold til de unges fremtidige 
muligheder i voksenlivet

 Bekymring for lange visitationsprocesser i forhold til at komme på 
Tranåsskolen

 Bekymring for reduktion i Ungdomsskolens tilbudsvifte i forhold til dens 
koordinerende kraft i partnerskabsaftaler ml. ungdomsuddannelser, 
foreningsliv og folkeskoler samt oprettelse af brush-up kurser for 
skoleelever

7 Skolebestyrelse 
Distrikt Vest

 Tranåsskolen ønskes bevaret og en brugerbetaling på 20.000 kr. er ikke 
afskrækkende

 Bekymring over reduktion i Ungdomsskolens ledelse, hvis ledelseskraft 
beskrives som vigtig, når ungdomsskolen skal indgå yderligere i 



Bilag til BUU d. 19.05.2016

folkeskolens hverdag 

8 Kultur og Fritids 
Center MED 
(kommentarer fra 
ad hoc udvalg med 
repræsentation af 
medarbejdere i 
fritidscentrene)

 Opmærksomhed på klubbernes åbningstid fra kl. 14.36. 3. klasses børn 
har et lavere timetal end mellemtrinnet, som åbningstiden nu er lagt an 
på

 Tvivler på stordriftsfordele på fritidscenterområdet geografien taget i 
betragtning

 Opfordring til at ansætte nuværende ledere i delt ansættelse som 
klubledere og ungdomsskoleledere ved beslutning af model 2 og 3

 Positivt at 3. klasses børn igen får mulighed for at vælge klubtilbud
 Positivt med et tættere samarbejde mellem Ungdomsskolen og 

klubområdet. Fritidscentrene vil gerne overtage Ungdomsskolens ”kan” 
opgaver, dog ikke uden tilførsel af ressourcer

 Fritidscentrene i Skagen og Sæby ser positivt på befordring af 3. 
klasses børn

 Fritidscentrene i Skagen og Sæby ønsker ikke at arbejde under 2 
lovgivninger og tilslutter sig ikke de tre modeller. Forslag om oprettelse 
af ungdomsskoleafdelinger i Sæby og Skagen for 3. klasses børn 

 HotSpot anerkender den økonomiske udfordring i kommunen, men er 
bekymret for medarbejdere, der netop har gennemgået store 
strukturændringer

 HotSpots medarbejdere ønsker at forblive i en selvejende institution, og 
er frustrerede over at det endnu engang bliver sat spørgsmålstegn 
herved

 Uanset model vil HotSpots store udfordring være potentielt at kunne 
modtage 100-150 børn uden tilførsel af ressourcer, og blandt en 
brugergruppe der kræver meget af den socialpædagogiske profil

 HotSpot forudser udfordringer med at kunne opfylde befordring af de 
mange børn fra 3 skoleafdelinger

 HotSpot glæder sig til en dialog om en kommende placering

9 MED-udvalg i 
Ungdomshuset Sct. 
Laurentius

 Tvivler på stordriftsfordele på fritidscenterområdet ved model 1 og 2 
geografien taget i betragtning samt medarbejdernes trivsel

 Bekymring over model 2 og 3, hvor der skal arbejdes under 2 
lovgivninger set i forhold til ledelse, interessekonflikter og modsatrettede 
krav

 Ingen udfordringer i forhold til befordring af 3. klasses børn

 Bekymring over om der kan findes 500.000 kr. i synergi ml. fritidscentre 
og Ungdomsskolen

10 MED-udvalg i 
Sæby Fritidscenter

 Positiv tilgang til at skulle rumme 3. klasses børn

 Ønske om flere ressourcer på sigt
 Fritidscentrene i Skagen og Sæby ønsker ikke at arbejde under 2 

lovgivninger og tilslutter sig ikke de tre modeller. Forslag om oprettelse 
af ungdomsskoleafdelinger i Sæby og Skagen for 3. klasses børn og 
forblive et selvstændigt fritidscenter

 Ser muligheder i større synergi ml. fritidscentre og Ungdomsskolen
11 Bestyrelsen i Sæby 

Fritidscenter
 Positiv tilgang til at skulle rumme 3. klasses børn

 Finder det vigtigt at 3. klasses børn hører ind under Dagtilbudsloven set 
i forhold til det opsøgende og forebyggende arbejde

 Enig i de beskrevne udfordringer ved de 3 modeller, hvoraf ingen synes 
optimale 

 Anbefaler ikke en sammenlægning af fritidscentrene
12 HotSpots 

bestyrelse og lokale 
MED-udvalg

 Undring over debatten om selveje kontra kommunal forankring set i 
forhold til HotSpots nye konstruktion og målrettede arbejde med de 
politiske og administrative beslutninger. Ønsker at forblive selvejende

 Positivt at 3. klasses børn kan vælge klubtilbud set i forhold til den 
forebyggende indsats (børn der kommer tidligt i klub forbliver længere 



Bilag til BUU d. 19.05.2016

tid i klubtilbud)

 Ser dog store udfordringer med at løse opgaven med 3. klasses børn i 
forhold til manglende økonomi til en potentiel stor børnegruppe

 3. klasses børn har et lavere timetal end mellemtrinnet, som 
åbningstiden nu er lagt an på, hvilket er en ressourcemæssig udfordring 

 Bekymring over modeller, der opererer med 2 lovgivninger, set i forhold 
til det ledelsesmæssige ansvar, medarbejdernes referencerammer og 
børnenes integration i fritidscenteret

 Forkaster de 3 modeller, og inviterer til dialog om en 4. model

 Befordring af 3. klassesbørn i Frederikshavn betragtes som en stor 
udfordring og tror på andre løsninger

 Bekymring over de 500.000 kr. der skal findes i synergier ml. 
fritidscentrene og Ungdomsskolen

 Positivt, at der fortsat er tale om en ny og mere central placering af 
HotSpot. Der inviteres til dialog om placeringen i forhold til adgangsveje, 
naboskab og udfoldelsesmuligheder

 Bekymring i forhold til at nå sparekrav på 4 mio. kr. og konsekvensen 
heraf

13 MED-udvalg på 
Bødkergården

 Ønske om at videreføre succesfuldt klubtilbud, bygget på den 
socialpædagogiske profil, samarbede med skole og familier og 
brobygning til aktiviteter i lokalsamfundet

 Bekymring over de personalemæssige konsekvenser ved lukning af 
klubtilbuddet

 Opbakning til et større samarbejde mellem fritidscentrene og 
Ungdomsskolen

 Opfordrer til at der arbejdes videre med model 3 i handleplanen
14 Bødkergårdens 

bestyrelse
 Ønsker at bevare klubtilbuddet på Bødkergården, som forældre 

udtrykker giver positive oplevelser i et pædagogisk tilbud fra vuggestue 
til fritidscenter

 Hvis fritidscenteret bevares vil det skabe sammenhængskraft mellem 
tilbuddene på Bødkergården, samarbejdet med de øvrige fritidscentre 
kan fortsætte, samarbejde med de lokale foreninger kan leve videre og 
personalet kan videreføre arbejdet med den socialpædagogiske profil

 Anbefaling af handleplanens model 3 
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Høringsmateriale vedr. ”Handleplan for omlægning af tilbud. Fritidscentre og Ungdomsskolen” 

Høringsperiode 12.04.-16 til 02.05.-2016: 

Høringssvar: Bestyrelsen for Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole. 

Forord. 

Bestyrelsen i Frederikshavns kommunes ungdomsskole er bekymret for ungelivet i kommunen. Bestyrelsen 

ser ungdomsskolen bla. som det kommunale tilbud, der favner de unge, som måske ikke er så interesseret i 

det generelle foreningsliv og ser sig i den forbindelse i mange sammenhænge, som en vigtigt forebyggende 

læringsplatform. En platform, og positiv medspiller, til understøttelse af integration, inklusion og medspiller 

omkring en sund ungekultur i kommunen. 

Det er derfor med stor bekymring en samlet ungdomsskolebestyrelse igen skal tage stilling til massive 

reduktioner for ungdomsskole aktiviteter i Frederikshavn Kommune. Dette giver anledning til særlig 

bekymring for unge i kommunen, idet bestyrelsen endnu ikke har set et helt skoleår med de allerede 

besluttede besparelser fra 2015 budgettet til fuld implementering i 2016 (1,3 mill isoleret i almen 

ungdomsskole, fjernelse af en leder og reduktion i de almene ungdomsskolehold og projekter). 

Bestyrelsen er med dens sammensætning af repræsentanter fra LO, DA, Gymnasiet, EUC Nord, UU - 

Frederikshavn, Frederikshavn Handelsskole og FUF velegnet til at hjælpe med at opnå kommunens mål om 

at alle unge vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse. Særligt tænkes på visionen ”45 % af vores unge 

vælger en erhvervsuddannelse” og understøttelse af manglende uddannelsesparathed, samt unges udfordring 

med karakterkravene. (02 – udfordringen)  

Bestyrelsen ser overordnet på handleplanen, som vanskelig realiserbar pga. tidsplanen og finder 

bestyrelsestilpasningen vigtig inden evt. ændringer træder i kraft. 

Høringspunkt 1. Klubtilbud til 3. klassestilbud 

Bestyrelsen tager ikke stilling til hvilken af de 3 modeller for klubtilbud, der ønskes gennemført. 

Bestyrelsen ser ikke umiddelbart den nuværende ungdomsskole som naturlig opgaveløser omkring 

klubtilbud for 3. klassestilbud. 

Bestyrelsen kan ikke pga. af udsendte materiale se visionerne for området, eller gennemskue konsekvenserne 

af de enkelte modeller. Dette vil kræve en proces og større indblik i organiseringen i de 3 modeller. 

Bestyrelsen finder det vigtigt, at bestyrelsen er tilpasset med repræsentanter af evt. nye brugergrupper inden 

ændringer træder i kraft. 

Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed for dialog om konstruktive løsninger for vores unge i kommunen. 

Høringspunkt 2. Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen 

Som skrevet i indledningen er det med stor bekymring for ungelivet i kommunen bestyrelsen ser på påtænkte 

besparelser på området. 

 



2 
 

2.1 Tranåskolen 

Skoletilbuddet på Tranåsskolen er et parathedstilbud og et reelt alternativt skoleforløb for elever, der af 

forskellige grunde har svært ved at trives i skolen. Visitation sker i tæt samarbejde mellem skoleleder – UU 

og afd. leder på Tranåsskolen.  

Tranåsskolen er afhængig af en rammebevilling, der understøtter beredskabet. Dette for at sikre det faglige 

fundament de 3,5 personaler, der er ansat udgør. De løser dagligt opgaven omkring de ca. 20 elever, der 

benytter tilbuddet. Bestyrelsen ser ingen problemer i brugerbetaling på 20.000, - pr elev. Det er dog af største 

betydning at brugerbetalingen falder som en forud betalt ramme. På den måde kan udvalget sikre et 

fundament for dette parathedstilbud og ikke skabe et ustabilt tilbud for rammen omkring Tranåsskolen. 

Når Tranåsskolen lykkes, som de gør, hænger det tæt sammen med den hurtige og smidige visitation, samt 

nære samspil med afgivne skoler. Denne smidighed må ikke sættes over styr ved brugerbetaling, hvorfor en 

ramme bør afsættes, hvis tilbuddet skal fortsætte med den pædagogik, som kendes i dag. 

Udfordring ved åbning til kl 15, hver dag. Det er vigtigt, at Tranåsskolen fortsat arbejder på andre løsninger 

for de unge om eftermiddagen, og ikke mere af det samme. Der tilføres 200.000 kr. til øget åbning og 

bestyrelsen er bekymret for om beløbet dækker den udvidede åbningstid. 

2.2 Garagen lukkes 

Det er med særlig bekymring bestyrelsen ser på overvejelser om lukning af Garagen, der rammer en særlig 

sårbar målgruppe af unge (13 -18 år). Garagen er i dag en platform for unge, der ikke kan profitere af de 

øvrige eksisterende tilbud.  De unges ensomhed og mulighed for netværksdannelse reduceres stærkt ved en 

lukning af tilbuddet.  

Hvis Garagen lukkes rammes Ungdomsskolen yderligere med ledelsesreduktion, da Christian Risom har 0,2 

af sin tid til ledelse, hvilket selvfølgelig påvirker den samlede ledelse/adm. af Ungdomsskolen. 

2.3 Yderligere besparelse på ledelse 

Ungdomsskolen har ikke kørt et helt skoleår efter reduktion af en fuldtidslederstilling pr 1/8 2015. 

Ungdomsskolen er et kommunedækkende tilbud og håndterer mere end 1600 cpr- nr i de forskellige tilbud. 

Derfor er bestyrelsen bekymret for kompleksiteten og muligheden for at leverer ”god ledelse” i mødet med 

omverdenen. 

Derfor bør beløbet på 430:000 kr. i reduktion genovervejes.  

3. Synergier mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen 

Bestyrelsen har ikke umiddelbart indsigt i overlap udover aldersgruppen, men indgår gerne i dialog om 

mulige indsatser/aktiviteter, til fremme af ”det gode ungeliv” i kommunen. 

 

02/05 2016 

Formand: Bahram Dehghan  

Konst. Ungdomsskoleinspektør: Christian Nonboe Mikkelsen  
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Medarbejdersiden i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskoles lokalMED udtaler følgende om 

”Handleplan for omlægning af tilbud – Fritidscentre og Ungdomsskolen”: 

 

Generelt: 

 Belastende for det psykiske arbejdsmiljø, at der endnu engang skal laves høringssvar, samt 

den vedblivende usikkerhed på vores område. 

 Frustrerende at skulle ”retænkes” når der ikke foreligger en beskrivelse af hvordan eller 

hvem der skal retænke… 

 

Pkt. 3 Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen 

 Hvem skal ”retænke” Tranåsskolen og Garagen? Hvis det er os selv, forestiller man sig så, 

at vi skal lave om på noget, der fungerer rigtigt godt, og helt efter hensigten?? 

 Hvad er begrundelsen for at øge undervisningstiden, hvis Tranåsskolen skal være et 

alternativ til Folkeskolen? Disse elever profiterer netop ikke af de lange skoledage! 

 Garagens brugere ligestilles med kommunens unge i samme aldersgruppe i forhold til 

tilbud om aftenklubber. Problemet er bare, at de jo netop ikke magter, at deltage i disse 

tilbud. Altså forringes deres muligheder i forhold til jævnaldrende unge – de ligestilles 

overhovedet ikke.! 

 Vedr. betaling 20000 kr. pr. elev:  

o Det kan være problematisk, hvis betalingen skal følge eleven. Bekymringen kunne 

være, at der tænkes økonomi før elevens behov. Det ville være bedre med en 

forlods pulje, hvor distrikterne betalte et fast beløb efter en given fordeling. 

 

 

På vegne af medarbejdersiden i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskoles lokalMED 

Lasse Vinther Jensen, næstformand 
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Høringsmateriale vedr.: ”Handleplan for omlægning af tilbud. Fritidscentre og Ungdomsskolen” 

Høringsperiode 12.04.-16 til 02.05.-2016:  

Høringssvar – lokal MED - udvalg Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole 

Medudvalget i Frederikshavns kommunes ungdomsskole er fortsat forundret og bekymret for yderligere besparelser på 

ungdomsskolen udover de allerede besluttede for budget 2016. 

Oplægget giver anledning til stor usikkerhed i organisationen. Særligt er personalets psykiske arbejdsmiljø presset efter 

dette oplæg med tanker om en yderligere besparelse i et allerede igangværende budgetår.  

Medudvalget er bekymret for sammenhængskraften i vores organisation, der har vist sig meningsskabende for mange af 

de unge borgere, som Ungdomsskolens enheder samarbejder om.  

Fastholdelse og rekruttering af kompetent personale til de store pædagogiske udfordringer, den samlede ungdomsskole 

står med, bekymrer medudvalget. Usikkerheden og årlige besparelser ”fylder” og tager energi og fokus fra 

kerneydelsen. 

MED – udvalget tænker, at store ændringer kræver en ansvarsfuld proces, hvor bestyrelsessammensætningen, MED – 

udvalgene og alle involverede aktører bliver varslet rettidig, med respekt for de børn og unge organisationen skal tage 

ansvaret for. 

Samtidig bør der være fokus på personalets psykiske arbejdsmiljø, når der tænkes i fremtidige processer, planer og ideer 

på området.  

MED – udvalget er bekymret for tidsplanen i handleplanen af hensyn til ovenstående. 

1.0 Klubtilbud til 3.klassestilbud  

MED – udvalget kan ikke på baggrund af det udsendte materiale tage stilling til hvilken af de 3 modeller, der giver 

mest mening for børn og unge i kommunen. 

MED – udvalget stiller sig gerne til rådighed for dialog på området. 

 

2.0 Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen 

Det er med stor bekymring for de sårbare unge i vores kommune MED-udvalget ser på de påtænkte 

besparelser på området. 

2.1Tranåsskolen 

Skoletilbuddet på Tranåsskolen er for elever, der ikke profiterer af hidtidige tilbudte skoleforløb i grundskolen. 

Visitation sker i tæt samarbejde mellem socialrådgiver, skoleleder, UU og afd. leder på Tranåsskolen.  

Tranåsskolen er afhængig af en rammebevilling og MED – udvalget er bekymret for, om parathedstilbuddet for sårbare 

unge fortsat kan opretholdes ved en model med økonomisk tænkning pr. elev. 

2.2 Garagen lukkes 

MED – udvalget er stærkt bekymret for overvejelser om lukning af Garagen, der rammer en særlig sårbar målgruppe af 

unge (13 -18 år). MED – udvalget bekymrer sig for de yderst sårbare og ensomme unges fritid og fremtid.  

Garagen ses af MED-udvalget som en platform, der skaber fællesskab for denne særlige målgruppe. 

Det er MED – udvalgets erfaring, at de særlig sårbare og yderst ensomme unge ikke er i stand at indgå i de øvrige 

eksisterende tilbud i kommunen. 



 

2.3 Yderligere besparelse på ledelse 

MED-udvalget er bekymret for en yderligere reduktion på ledelse i forhold til allerede gennemførte besparelser på 

ledelse i 2016.  

3.0 Synergier mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen. 

MED- udvalget har ikke kendskab til aktivitetsoverlap. 

Ungdomsskolens undervisningstilbud har mål, indhold og evaluering efter lov om almen undervisning. 

 

MED – udvalget indgår gerne i dialog om evt. synergier med de øvrige aktører på området.  

 

Næstformand lokalMED Medarbejder -Lasse Vinther Jensen     

Formand lokalMED  Konst. Ungdomsskoleinspektør Christian Nonboe Mikkelsen. 
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Sæby d. 2. maj 2016

Høring vedr. omlægning af tilbud i Frederikshavn Kommune

MED – udvalget samt skolebestyrelsen i distrikt Syd har drøftet oplægget vedr 

omlægning af tilbud i Frederikshavn Kommune.

Bestyrelsen og MED- udvalget udtrykte allerede i det første høringssvar bekymring 

ift. Tranåsskolen og Garagen. 

Vi skrev: ”Bestyrelsen udtrykker stor bekymring for en eventuel lukning eller 

omlægning af Tranåsskolens og Garagens tilbud, idet disse er af stor værdi for 

eleverne som benytter sig af tilbuddet og for skoleafdelingerne i hele distriktet.

Tranåsskolen og Garagen formår at rumme mange unge mennesker, som ikke passer 

ind i den traditionelle skole, og er vigtig ift. den forebyggende indsats i forhold til 

denne gruppe elever. Der vil være stor risiko for, at de unge mennesker, der bliver 

tilgodeset af tilbuddene, tabes på gulvet, og at det i sidste ende vil betyde en større 

udgift for kommunen. Endvidere vil der ved evt. egenbetaling for skoleafdelingerne 

blive visiteret færre børn og unge til tilbuddene, idet tilbuddet tidligere har været 

udgiftsneutralt for skolerne.” 

Dette har nu vist sig at blive en realitet. Tranåsskolen blev i sin tid finansieret af 

midler, som man flyttede fra skoleområdet, med dette forslag kommer skolerne til 

at dobbeltfinansiere tilbuddet. Vi frygter fortsat, at dette vil betyde, at sårbare unge 

ikke får det rigtige tilbud og på et tidligt tidspunkt falder ud af det eksisterende 

system med efterfølgende høje udgifter for kommunen. 

Vi hæfter os ved følgende udtalelse ifm. arrangementet med Brenda Taggart i 

Frederikshavn :

” ”Vi ser frem til at få kigget nærmere på det specialiserede område og tidlig indsats. 

Det er et område, hvor vi ikke bare skal have fokus på, hvor omkostningstungt det 



er, men også i langt højere grad på de omkostninger, det har for børn, der ikke har 

det godt. Vi må kunne gøre det bedre. I sidste ende ønsker vi at påvirke den sociale 

arv. Og det peger det her forskningsprojekt på, at der er muligheder for. Samtidig er 

det vigtigt at være opmærksom på, at det kræver politisk mod at investere i 

området, fordi resultaterne først kan ses langt ude i fremtiden”, siger Christina 

Lykke Eriksen, formand for Børne-og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.” 

(Citat http://frederikshavn.dk/Sider/En-forskel-for-resten-af-livet.aspx)

Vi understøtter vigtigheden af en tidlig indsats også ift. de unge i Frederikshavn 

Kommune. 

Tranåsskolen vil fremover blive finansieret af skolerne, så der er ikke nogen reel 

kommunal besparelse. Vi vil derfor foreslå, at midlerne forlods tages ud af skolernes 

budget og overføres til Tranåsskolen for derved at undgå brugerbetaling og deraf 

mulige fravalg af tilbuddet. 

Ift. Garagen mener vi, at man bør prioritere at holde den åben 2 -3 aftener om ugen, 

idet de unge der benytter Garagen ikke har de fornødne sociale kompetencer til at 

benytte de almindelige kommunale tilbud. Hvis ikke der er et tilbud for dem i 

Garagen vil der være en stor risiko for, at disse unge slet ikke bliver en del af et 

socialt fællesskab i fritiden. 

På vegne af skolebestyrelsen

Louise Jæger Jeppesen

Formand

http://frederikshavn.dk/Sider/En-forskel-for-resten-af-livet.aspx
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Høringssvar vedr. fritidstilbud 
 
På vegne af skolebestyrelsen i Skoledistrikt Øst (Frydenstrand og Nordstjernen) fremsendes hermed 

høringssvar vedr. fritidstilbud. Nærværende svar vil primært handle om forslaget om, at 3. kl. SFO børn skal 

placeres i klub i stedet for SFO, men til SFO pris. 

Den økonomiske situation 
Vi anerkender, at kommunen desværre fortsat er i en ekstremt uheldig økonomisk situation, så selv forslag 

med meget markant forringelse af kvaliteten må overvejes for mindre besparelser. Vi ser det omhandlede 

forslag i netop dette lys, hvorfor vi primært vil fokusere på de økonomiske følgevirkninger fremfor at beklage 

os over de tydelige forringelser.  

Hotspot 
Det er efter vores mening særdeles uprofessionelt og helt ugennemtænkt, når man fremsætter forslaget 

uden at have en afklaring mht. placeringen af Hotspot. Det er en ret stor andel af de omhandlede børn, som 

efter forslaget skal gå på Hotspot, så det udgør en stor del af den samlede plan. Den manglede placering gør 

det umuligt at forudse de økonomiske følgevirkninger, både de direkte omkostninger til transport fra 

skolerne (Bangsbo, Frydenstrand og Nordstjernen) i form af busser og personale, omkostningerne til lokaler 

og idrætshaller, og endeligt de indirekte omkostninger, som en besværlig placering vil medføre. I samme 

forbindelse har vi svært ved at se, hvordan man vil placere klubben, så der er passende adgang til 

idrætsfaciliteter, både ude og inde, hvilket 3. kl. SFO i dag har til rådighed.  

Følgevirkninger 
Som vi ser det, må det blive en ganske betragtelig merudgift til transport. Det er åbenlyst, at der ikke findes 

noget sted i Frederikshavn, hvortil børn i 3. kl. kan gå/cykle fra både Bangsbo, Frydenstrand og Nordstjernen, 

også om vinteren, så der skal nødvendigvis sættes busser ind. Det er her åbenlyst, at tiden fra det ringer ud 

til barnet er i klubben ikke kan overstige 20 minutter – så bliver klubben ganske enkelt fravalgt, og er den 

fravalgt i 3. kl. vil mange aldrig vende tilbage, med deraf følgende problemer. Der er jo en grund til, at man 

gerne vil have børn og unge ind i ordnede forhold, og den er bl.a. økonomisk. Vi ser det som problematisk, at 

man vil samle børn i alderen helt ned til 8 år med store teenagebørn, at dette ikke er i tråd med tanken om 

forebyggelse fremefor behandling. Bekymringen går på, at de børn som ikke er tilknyttet det almene 

foreningsliv (idræt, musik, kultur osv.), de børn som vil have stor fordel af klubtilbuddet vil vælge det fra og 

vi ”taber dem”. 

Vi er desuden bekymrede for, at det øgede pres på personalet i klubberne (Hotspot især pga. 
transportbyrden) vil betyde et forringet tilbud til de ældre børn, når personalet skal bruge tid på transport 
osv. af 3. kl. børn, så de ældre i mindre omfang vil finde klubben attraktiv.  

Vi ser også den fortsatte nedgradering af tilbud til børn og børnefamilier som et problem i den forstand, at 

det givet vil betyde, at endnu færre børnefamilier med indtægter, der reelt beriger kommunens økonomi, vil 

vælge kommunen. Kommunens budget kan ikke holde til, at vi kun tiltrækker lavindtægtsgrupper. 

Endeligt er det svært at forholde sig til, at man mener at børn på 8 år kan deltage i tilbud efter 

Ungdomsskoleloven, der er tænkt til meget ældre børn, det vurderer vi fortsat er langt fra 

Ungdomsskolelovens intentioner. 

  



Konklusion 
Det er efter vores mening bydende nødvendigt, at forslaget udsættes indtil placeringen af Hotspot er 

afklaret, og der foreligger en helt detaljeret plan for, hvordan transport af børn fra skolerne til Hotspot skal 

håndteres, samt hvor og hvordan man vil håndtere adgangen til idrætsfaciliteter i forbindelse med Hotspot. 

Derefter kan forslaget så sendes ud til reel høring, hvilket vi ikke kan anse nærværende høring for at være. 

Alt andet vil være dybt utroværdigt, ja desperat efter vores mening – både pædagogisk og økonomisk. 

På skolebestyrelsens vegne 
Formand Jan B. Sørensen 
Skoledistrikt Øst, Frederikshavn 
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02-05-16

Høringssvar Handleplan for omlægning af tilbud

Fritidscentre og Ungdomsskolen
                

Vi anerkender Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om, at MED udvalget bidrager med høringssvar i forhold til 

kapitel 3 i handleplanen omhandlende tilbud om Hotspot, Ungdomsskolen, Tranåsskolen og Garagen.

Det er dog af en væsentlig karakter for MED udvalget igen, at fremhæve de problematikker, som blev nævnt i 

det tidligere høringssvar. MED udvalget savner således fortsat, at følgende punkter fra høringssvaret af den 

12.01.16 yderligere  adresseres:

 Har udvalget tænkt en morgenpasning af 3. klasserne ind i forslaget? Kan man købe det i SFO`erne, eller 

forestiller man sig, at 8 årige selv skal klare morgenpasning og transport til skole i morgentrafikken?

 Har udvalget tænkt sig at tilføre Hotspot yderligere ressourcer til at samle op på de sårbare børn og un-

ge, som ikke længere føler, at de har et tilhørsforhold til klubben og dennes socialpædagogiske indsats?

 Hvordan forestiller udvalget sig, at børn i 3. klasse skal transporteres imellem skoleafdelingerne og 

klubberne? Når der skrives ” Fritidscentrene skal skabe mulighed for, at 3. klasses børnene kan hentes 

på deres respektive skoler og befordres til fritidscenteret.” Hvad mener udvalget så? Er det en yderlige-

re udgift for forældrene? Hvis børnene skal transporteres i bus, hvori findes så rationalet?

MED udvalget ønsker således i forhold til ovenstående at henvise til høringssvar af den 12.01.16 – hørings-

svaret er endvidere vedhæftet som bilag til nærværende skrivelse.

I forhold til ønsket om et høringssvar til kapitel 3 omhandlende Garagen finder MED udvalget, at det er 

uheldigt, at man anlægger en strategi, der giver en mindre fleksibilitet og kvalitet i det tilbud, som specifikt 

er målrettet denne gruppe af udsatte unge. Der er således tale om en udsat gruppe af unge, der i et ratio-

nale øjemed her og nu skal beskæres, mens den langsigtede effekt af de aktiviteter, der hidtil har pågået i 

disse rammer, på ingen måde bedømmes kvalitativt. Hvilken effekt vil det have på disse unges fremtidige 

muligheder i voksenlivet når stimuleringen ved træning i almene og sociale kompetencer bortfalder i dette 

regi?

I forhold til Tranåsskolen anerkender MED udvalget også den væsentlige udfordring, som der her løses over 

for de unge, der af forskellige årsager ikke har trivedes i folkeskolen. Det konstateres, at der fortsat er ele-

ver, der af forskellige grunde har en oplevelse af at blive ekskluderet i folkeskolen, hvorved Tranåsskolen 

kan blive et inkluderende fællesskab for disse unge. Et godt tilbud inkluderer også god ledelse hvorfor der 

ses med bekymring på denne besparelser.
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MED udvalget ønsker endvidere også fokus på, at kommende elever til Tranåsskolen ikke skal komme i klemme i 

lange visitationsprocesser. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt i forhold til vore udsatte unges personlige 

udvikling og ikke mindst skolepolitikkens intention om flere elever til erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 

I forhold til Ungdomsskolen er det for MED udvalget bekymrende, at den bliver beskåret, idet der er en af-

smittende effekt på skoleområdet, da det bl.a. giver rigtig god mening at lade ungdomsskolen være en koordi-

nerende kraft i partnerskabsaftaler mellem ungdomsuddannelser, foreningsliv og folkeskoler. Der kan nævnes 

tilbud som spansk og kinesisk, som i vores distrikt knyttes til elevernes valgfagstilbud.

Vi er bekymrede over yderligere beskæring i tilskuddet, da det forhindre elever i af få oprettet brush-up kurser i 

fag de har brug for, så som matematik, fransk, tysk i fritiden. Dette til gavn for den enkelte elev og samfundet i 

folkeoplysningens navn - jævnfør kan og skal opgaverne.

Synergieffekterne mellem fritidscentrene og Ungdomsskolen, som der henvises til i handleplanen, er ikke 
mulig at bedømme, da der kun henvises til, at der skal findes et rationale på 500.000. MED udvalget finder 
ikke, at det er muligt kvalitativt at vurdere et rationale, når der ikke konkret henvises til hvilke perspektiver, 

som denne besparelse vil udmønte på dette område. 

. 

Med venlig hilsen

Medarbejdersiden i MED-udvalget Distrikt Øst

Ena Anderson (Næstformand)
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Høringssvar fra skoledistrikt Vest vedr. ”Handleplan for omlægning af 

tilbud. Fritidscentre og Ungdomskolen” 
 

Hermed afgiver skoledistrikt Vest høringssvar vedr. punkt 3 i høringsmaterialet ”Ændring i 

Ungdomsskolens tilbudsvifte og organisering” 

 
Ang. Tranåsskolen  

Vi ønsker at tale for at Tranåsskolen bevares. 

Heldagstilbuddet Tranåsskolen, har gennem årene hjulpet mange unge fra skoledistrikt vest. De unge er 

blevet mødt af en pædagogik, som hurtigt overbeviser dem om, at her er de velkommen, hvis det er det de 

ønsker. 

Den store fleksibilitet, som der opnås ved at lave en visitation uden om PPA, er meget vigtigt for skolens 

pædagogiske effekt på de unge mennesker. En lang ventetid kan nemt betyde at den unge dropper ud af 

uddannelsessystemet. 

En brugerbetaling på 20.000 kr. pr. elev for et specialtilbud med Tranåsskolens kvaliteter, vil ikke være 

afskrækkende. 

Ændring i Ungdomsskolens organisering  

Det bekymrer os, at ungdomsskolens ledelse reduceres kraftigt.  Vi har et godt og tæt samarbejde med 

ungdomsskolen. Samarbejdet har givet os en stor fleksibilitet ved mindre projekter. Uden ungdomsskolens 

deltagelse ville mange småprojekter ikke være blevet til noget. 

Når ungdomsskolen skal indgå yderligere i folkeskolens hverdag, er det afgørende, at der er ledelseskraft 

fra begge sider til at styrke samarbejdet. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Sørensen 

Formand, skolebestyrelsen, Distrikt Vest 
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Møde Center MED Kultur & Fritid

Mødedato: Tirsdag den 2. maj 2016 kl. 10 - 11

Mødelokale: Lars Hoffmanns kontor 2.66

Deltagere: Lars Hoffmann

Katja Brændstrup

Pernille Dreier

Afbud: Lars Illum

Henrik Houkjær

Habib Khouri

Karen Marie Lyng

Dagsorden: 1. Ad hoc udvalgs kommentarer til handleplan for omlægning af tilbud,

    Fritidscentre og Ungdomsskolen 

Ad1.  Ad hoc udvalgets kommentarer til handleplan for omlægning af tilbud,

Fritidscentre og Ungdomsskolen 

Center MED har modtaget kommentarer fra ad hoc udvalget og har valgt at sende kommentarerne videre i 

uredigeret form.
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Udtalelse fra medarbejderne i fritidscentrene vedr. ”Handleplan for omlægning af fritidstilbud”

Nedenstående udtalelse er udarbejdet af medarbejderrepræsentanter fra fritidscentrene i Sæby, Frederikshavn og 

Skagen. 

Endnu en gang er klubberne under luppen. Vi har vænnet os til, at vi er på dagsordenen i forbindelse med 

budgetforhandlingerne – med den usikkerhed og utryghed, det giver for os som medarbejdere.

Vi har oplevet, at klubområdet har holdt for med store besparelser, på trods af høje ambitioner om et forebyggende 

og attraktivt klubtilbud, der rækker ud over matriklen. 

Klubbernes økonomi er indrettet efter, at børnene i fritidsklubben kommer kl. 14.36 – den oplevede virkelighed er 

en anden. Udvalget bør være opmærksom på, hvilke konsekvenser en kortere skoledag kan have for klubbernes 

åbningstid, og også, hvilke konsekvenser det har, at 3. klasse har et lavere timetal end mellemtrinet, som 

åbningstiden er lagt an på nu.

Vi tvivler på, at der kan findes reelle stordriftsfordele i de forelagte forslag. Geografisk strækker de 3 fritidscentre sig 

over hele kommunen fra Skagen i nord til Voerså i syd, og det gør det yderst vanskelligt at flytte personale fra en 

afdeling til en anden. Hertil kommer, at når medarbejderne skal omstille sig fra én ungdomskultur i én afdeling til at 

kunne strække sig over flere afdelinger med hver sin kultur, vil det slide mentalt. Klubarbejde er bundet op på 

relationer, som det tager lang tid på at danne og udbygge. Hvis medarbejderne skal arbejde i flere afdelinger, bliver 

relationsdannelsen vanskellig og utilfredsstillende for både unge og medarbejdere. 

I model 2 og 3 opereres der med 2 forskellige lovgivninger og ledelser i samme afdeling. Det vil betyde, at nogle 

medarbejdere kommer til at skulle arbejde under 2 lovgivninger samtidigt, og dermed under 2 ledelser. Det vil 

medføre modsatrettede krav i arbejdet, når man skal modtage instruktioner fra 2 steder. Såfremt udvalget vælger at 

anvende en af disse modeller, anbefaler medarbejderne, at ledelsen lægges så tæt på medarbejderne som muligt, 

eventuelt ved at ansætte eksisterende ledere i en delt ansættelse både som klubledelse og ungdomsskoleledere. På 

den måde kan den røde tråd, der arbejdes efter i fritidscentrene, bibeholdes.

Vi glæder os over, at 3. klasserne igen får mulighed for selv at vælge mellem SFO og klub. Det giver et naturligt flow 

fra SFO til klub, særligt når forældrene har mulighed for at vælge mellem klub og SFO.  

Vi vil gerne indgå i et tættere samarbejde med Ungdomsskolen, men vi tvivler på, det er realistisk at finde 500.000,-

på synergi-effekter mellem Ungdomsskole og fritidscentre. Klubberne er villige til at overtage ungdomsskolens 

”kan”-opgaver, men ikke uden tilføjelse af ressourcer. Personalet ønsker at indgå i en afdækning af, hvordan 

arbejdet kan foregå.

Særligt vedrørende de kommunale fritidsklubber i Sæby og Skagen

Hvordan kan personalet i Sæby og Skagen løse den foreslåede omlægning?

Vi hilser det velkomment at få 3. klasse som vi mistede i skolereformen, tilbage i fritidsklubberne. Vi er klar over at, 

der som udgangspunkt ikke følger øgede ressourcer med – men vi er klar til at løse opgaven inden for vores 

nuværende budget. 

Der bliver tale om transport af de nye 3. klasser. I Sæby er der allerede en busordning. Børnene i Skagen har 2 

minutters gang til klub – de har mulighed for at blive fulgt til klubben af en medarbejder.

Vi finder det problematisk at skulle arbejde med 2 lovgivninger på samme tid som beskrevet i ”Handleplanen”. Vi 

foreslår at der oprettes ungdomsskoleafdelinger i Sæby og Skagen for 3. klasse – med ledelse på fritidscentrene og 

egne bestyrelser. Fritidsklub 4-10 kl. samt Ungdomsklub fortsætter under dagtilbudslov. Personalet forventer det vil 

lette arbejdsgangene til glæde for personalet og ikke mindst børnene.

Vi kan som personale ikke tilslutte os nogle af de 3 modeller. Vi foreslår at vi fortsætter som selvstændige 

klubafdelinger – med hver sin lokale ungdomsskoleafdeling (som beskrevet ovenfor).

Vi ser frem til at handleplanen bliver udmøntet til størst mulig glæde for medarbejderne.



Særligt vedr. Frederikshavn by/HotSpot

Medarbejderne i HotSpot har igennem det sidste halvandet år oplevet store forandringer på arbejdspladsen, både 

fysisk og mentalt. HotSpot blev dannet 1. januar 2015, og fysisk sammenlagt 1. september. Det har været en 

kompleks og krævende opgave at smelte 3 kulturer sammen og finde nyt fodfæste – men opgaven er blevet løst. 

Samtidig er der gennemført en stor besparelse på HotSpots budget, hvilket har bevirket reduktion i antallet af 

medarbejdere, hvilket naturligvis også har påvirket de tilbageværende medarbejdere. Det er derfor ærgerligt, at 

strukturen allerede nu igen bringes i spil, selvom vi knap er landet i den nuværende struktur. Det har været en 

kraftanstrengelse for alle implicerede, og det synes uoverskueligt at skulle i gang med samme øvelse igen. En 

organisationsændring skaber altid uvished og usikkerhed – det har vi ikke behov for lige nu, selvom vi anerkender 

kommunens økonomiske situation.

Som medarbejdere identificerer vi os med vores arbejdsplads. Det har værdi for os at arbejde i en selvejende 

institution, og det er frustrerende, at der endnu en gang stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi skal være det. Det var 

vores forståelse, at dette var afklaret politisk – og det er vores ønske, at det endeligt bliver det nu, sådan at det ikke 

skal bringes op for 10. gang til budgetforhandlingerne i efteråret.

Uanset hvilken model der vælges, giver HotSpots størrelse særlige udfordringer. Vi kan potentielt modtage 100-150 

3. klasses elever. At dette skal foregå uden ekstra ressourcetildeling er ikke realistisk. Vi har i øjeblikket flyttet 

ressourcer fra fritidsklubben til ungdomsklubben for at imødekomme det store antal unge, der benytter sig af 

klubben. Disse unge passer perfekt til den socialpædagogiske profil, som Fremtidens Fritidstilbud skal have, men 

giver qua deres antal en række udfordringer, som kræver ekstra personale. En stor del af aftenklubbens brugere er af 

anden etnisk baggrund, hvilket kræver en ekstra integrationsindsats. 

Når vi flytter ressourcerne tilbage i fritidsklubben, vil der være opgaver i den socialpædagogiske profil, som ikke kan 

løses. Det vil være nødvendigt, at det politiske niveau enten tilføjer ekstra ressourcer eller tydeligt prioriterer, hvilke 

opgaver vi skal løse.

HotSpot råder i dag over 2 9-personers busser. Da der i Frederikshavn by er 3 skoleafdelinger, der skal hentes unge 

fra, er det ikke muligt at afsætte personale til at udføre den opgave. Vi efterspørger en anden løsning.

Det er dejligt, at der nu tages hul på en endelig placering af HotSpot mere centralt i byen. De fysiske rammer er 

stærkt medvirkende til at kunne løse den pædagogiske opgave, og dermed give arbejdsglæde. Vi forventer at deltage 

i samtaler med arbejdsgruppen, da der vil være nødvendige og vigtige overvejelser om naboskab ifht. 

ungdomsgruppen. Ligesådan skal den faktiske fysiske indretning tage højde for de udfordringer, der er i HotSpot, bl.a 

i forhold til adgangsveje. Vi glæder os til dialogen!  
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Høringssvar

Sæby den 04.05.16

MED udvalget i Sæby Fritidscenter udtaler følgende til ”Handleplan til omlægning af Fritidscentre 
og Ungdomsskolen” i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalget høringsmateriale:

Vi mener, det er et rigtig godt, at 3. klasserne kan gå i fritidscenter, hvor vi vil arbejde målrettet 

med pædagogiske tilbud til denne aldersgruppe. Vi er klar over, at fritidscentrene skal løfte deres 

del af den økonomiske besparelse, og at der ikke bliver tilført flere midler. Det er dog vores ønske, 

at der i fremtiden vil være mulighed for flere ressourcer. Forslaget giverderfor en større

arbejdsmængde, men MED udvalget er sikker på, at vi i Sæby Fritidscenter kan løfte opgaven.

Vi finder det problematisk at skulle arbejde med 2 lovgivninger på samme tid som beskrevet i 

”Handleplanen”. Vi foreslår at der oprettes ungdomsskoleafdelinger for 3. klasse – med ledelse på Sæby 

Fritidscenter. Fritidsklub 4-10 kl. foreslår vi fortsætter under dagtilbudslov. Lokal med udvalg forventer det 

vil lette arbejdsgangene til glæde for personalet.

Vi kan som lokal med udvalg ikke tilslutte os nogle af de 3 modeller. Vi foreslår at vi fortsætter som 

selvstændig Fritidscenter.

Vi ser muligheder i forslaget om større synergi mellem Ungdomsskolen og Fritidscentrene

Vi ser frem til at handleplanen bliver udmøntet til størst mulig glæde for medarbejderne.

Venlig hilsen

Sæby Fritidscenter MED udvalg

Trine Nielsen     Brian Christoffersen

AMR     leder

medlem af MED udvalg
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Sæby, den 02.05.2016

Høringssvar

Bestyrelsen i Sæby Fritidscenter har følgende udtalelser til ”Handleplan for omlægning af tilbud 

Fritidscentre og Ungdomsskolen” i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale:

Bestyrelsen finder det positivt, at 3 klasserne kan gå i fritidscenter, og vi vil arbejde målrettet med 

pædagogiske tilbud til denne aldersgruppe. Forslaget giver en øget arbejdsmængde, men bestyrelsen er 

sikker på, at vi i Sæby Fritidscenter kan løfte opgaven.

Vi vil fortsat vægte og have fokus på den socialpædagogiske indsats, herunder de sårbare børn og unge som 

vi vil arbejde med i forhold til den forebyggende og opsøgende indsats.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at også 3 klasses børn hører ind under dagtilbudsloven, som foreskriver det 

opsøgende og forebyggende arbejde.

Bestyrelsen er stort set enig i de udfordringer der er beskrevet i de 3 modeller. Dog kan vi ikke anbefale en 

sammenlægning af Fritidscentrene, både i forhold til geografiske og personalemæssige udfordringer.

Bestyrelsen finder ikke nogle af de 3 modeller optimale, men ser frem til, at der bliver truffet en politisk 

beslutning så vi i Sæby Fritidscenter kan arbejde frem mod, at løse den kommende ekstra opgave. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Sæby Fritids- og Ungdomsklub

Torben Johansen

bestyrelsesformand
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HotSpotHotSpot Frederikshavn –Rømøvej 8, 9900 Frederikshavn.

Tlf.: 98457090

Frederikshavn d. 3. maj 2016

Høringssvar vedr. ”Handleplan for omlægning af tilbud” fra HotSpot Frederikshavns bestyrelse 

og personale.

Bestyrelse og personale har på bestyrelsesmøde d. 20. april og på MED personalemøde d. 18. april 

drøftet høringssvar vedr. ”Handleplan for omlægning af tilbud”.

Bestyrelse og personale har forholdt sig til nedenstående punkter, som har direkte betydning for 

HotSpot Frederikshavn.

 Klubtilbud til 3. klasses børn i fritidscentre.

 Befordring af 3. kl. børn.

 Synergier mellem fritidscentrene og ungdomsskolen.

 Placering af fritidscenteret HotSpot.

 Overordnede bekymringer i forhold til at nå sparekravet på 4 mio. kr.

Klubtilbud til 3. kl. børn i fritidscentre.

Selveje >< Kommunal:

Bestyrelse og personale stiller sig undrende overfor debatten om selveje/kommunal forankring.

HotSpot er en fusion af tre selvejende fritidscentre til ét selvejende fritidstilbud. HotSpot er knap 

1½ år, og har siden opstarten arbejdet målrettet med at opfylde og implementere såvel politiske 

som administrative beslutninger.

Da HotSpot Frederikshavn til fulde har levet op til de krav og forventninger, der har været, ser 

bestyrelsen det irrelevant at debattere fremtidig forankring. Vi er selvejende, og ønsker fortsat at 

være det.

3. kl. børn i fritidscentre.

Vi finder det godt og fornuftigt, at der er lagt op til frit valg mellem SFO og klubtilbud på 3. 

klassetrin. Vi tror på, at det har en uvurderlig forebyggende effekt, da børnene har mulighed for at 

få det fritidstilbud, som de er modne nok til at håndtere – herved bliver begrebet ”nøglebørn” 

minimeret. De børn, som ”gror” ud af SFO kan starte i et klubtilbud med det samme.

Vi ved, at flowet fra SFO til klub har stor betydning for den forebyggende indsats. Ser vi længere 

frem i tiden, ved vi, at jo tidligere man starter i fritidsklub, jo ældre er man før man bliver meldt ud 

af sit klubtilbud – Hermed en øget forebyggende indsats.

Bestyrelse og personale ser dog store udfordringer i forbindelse med at skulle løse opgaven uden 

medfølgende økonomi. Frederikshavn by er særligt udfordret, da det potentielt kan handle om 

mange nye medlemmer, idet HotSpot Frederikshavn modtager børn og unge fra 4 skoler med 
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mange spor.

Der ligger samtidig en stor opgave i at inkludere en stor, og meget ung gruppe børn i 

fritidsklubben. Der skal bruges pædagogiske kræfter på at lære børnene at tage ansvar og

håndtere den frihed, der følger med et klubtilbud. Det vil blive nødvendigt med mere struktur og 

guidning. Dette sammenholdt med at 3. klasses børnene går i mellemtrinet, og derfor har tidligere 

fri, er en udfordring. Efter skolereformens udmøntning, er klubberne skåret i åbningstid, så der 

reelt set kun er ressourcer til at åbne klubben fra kl. 14.36. 

Dette er store udfordringer, som vi gerne vil være med til at løse, så det bliver bedst muligt i 

forhold til børnene og den forebyggende indsats.

Bestyrelse og personale har forståelse for, at man pga. besparelseskravet, har tænkt i flere 

lovgivninger. Vi ser det vanskeligt, at det ledelsesmæssige ansvar ikke ligger på den matrikel, hvor 

arbejdet bliver udført. Medarbejderne vil få delte stillinger, og vil komme til at referere til to 

ledelser. Hvem har ansvaret for den pædagogiske kvalitet og feedback i forhold til det daglige 

arbejde?

At gå i en fritidsklub betyder fællesskab, øvelse i at håndtere frihed, interaktion og mangfoldige 

aktiviteter. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at holde 3. kl. børn for sig selv. Med det 

forebyggende arbejde i fokus, ser vi 3. kl. børn som en integreret del af fritidsklubben. 

Kommentarer til modeller.

Bestyrelse og personale har studeret de tre modeller grundigt. Model 1 og 2 er umulige at 

tiltræde, da disse modeller forudsætter, at HotSpot Frederikshavns status som selvejende 

institution ophæves.

Model 3 vil efter vores vurdering understøtte, at klubberne kommer til at arbejde parallelt og ikke 

på tværs. Dette vil ikke være fordrende for arbejdet med den socialpædagogiske profil og ikke 

mindst i forhold den forebyggende indsats.

Bestyrelse og personale forkaster derforde tre foreslåede modeller. Vi vil meget gerne være med 

til at løse opgaven, og ønsker en dialog om at udvikle en 4. model, som tager udgangspunkt i den 

forebyggende indsats på vilkår, som kan løses af både selvejende og kommunale institutioner i 

samarbejde.

Befordring af 3. kl. børn.

I Frederikshavn by ser vi en stor udfordring i forhold til befordring. Der er tre kommunale skoler, 

hvor 3.kl. har fri på samme tid. Dette er særdeles ressourcekrævende i forhold til personaletimer. 

Vi tror på, at der kan tænkes i andre løsninger.

Synergier mellem fritidscentrene og ungdomsskolen.

Bestyrelse og personale har svært ved at se, hvordan der kan spares 500.000 kr. på synergier

mellem fritidscentrene og ungdomsskolen, når der i høringsmaterialet er lagt op til, at 
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ungdomsskolen fortsat skal udføre både kan og skal opgaver. HotSpot kan varetage kreative og 

musiske aktiviteter i eksisterende lokaler. Det er dog en udfordring, at bemande værkstederne 

permanent i aftentimerne, hvor der typisk er tilbud om aktiviteter i ungdomsskolen nu.

Placering af fritidscenteret HotSpot.

Bestyrelsen ser det som positivt, at der fortsat er tale om en ny og mere central placering af 

HotSpot. Det vil være det bedste i forhold til infrastruktur og arbejdet med den socialpædagogiske 

profil.

Vi vil meget gerne i dialog omkring placeringen af HotSpot Frederikshavn. Vi har nu været på 

samme matrikel siden september 2015. På den baggrund har vi allerede nu gjort os nogle 

erfaringer omkring, hvad der giver god mening for et godt fritids- og ungdomsliv i Frederikshavn 

by. 

I en kommende dialog om placering, vil vi have særligt fokus på:

 Adgangsveje.

 Naboer – Hvordan kan man opretholde et godt naboskab?

 Udfoldelsesmuligheder og plads til at være ung.

Bestyrelse og personale ligger vægt på synergien i at både fritids- og ungdomsklub er under 

samme tag. Det giver et godt flow i det pædagogiske arbejde, når værdier og kutymer bæres 

videre fra dag til aften.

Overordnede bekymringer i forhold til at nå sparekravet på 4 mio. kr.

Bestyrelse og personale har svært ved at se, hvordan BUU kan nå sparekravet på 4 mio. kr. i 

indeværende budgetår. Vi er bekymrede for, om vi i sidste ende vil blive præsenteret for endnuet 

sparekrav, som vi har vanskeligt ved at udmønte.

Venlig hilsen

Helle Pedersen Bjørn Thomsen

Bestyrelsesformand TR.
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1. Formålsbestemmelser

Lovgivningsmæssige krav: 

Private klubtilbud skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for 

klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i dagtilbudslovens § 65. Det 

betyder at de skal:

 I samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samarbejdsformer, der fremmer den 

enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati

 Udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber

 Rette sit arbejde mod børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne skal afspejle målgruppens 

alder og bredde.

 Give et større kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud 

 Støtte børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet 

 Sikre børn og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud

Kommunale krav: 
Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i 

professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative, fysiske som sociale kompetencer i 

forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende (jf. BUU 12.06.2014).

I fritidstilbuddene skal der arbejdes ud fra en socialpædagogisk profil, der bygger på 5 centrale 

pejlemærker, der skitserer den pædagogiske retning. Profilen har et særligt fokus på børn og unge i udsatte 

positioner og dermed den forebyggende indsats. De private klubber i Frederikshavn Kommune skal også 

arbejde ud fra profilens centrale pejlemærker, der handler om:

1. Børn og unge skal være robuste 

2. Børn og unge skal være livsduelige 

3. Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer 

4. Vi skal bygge bro ind og ud af klubben 

5. Vi skal matche børn og unges liv i dag

2. Leverancegaranti

Der opkræves en leverancegaranti på udgifter svarende til det private klubtilbuds udgifter ved 3 måneders 

drift. Det er derfor en betingelse for godkendelse at der foreligger et budget for det private klubtilbuds 

drift. Formålet med leverancegarantien er at sikre driftssikkerhed og kontinuitet. Ansøgningsproceduren 

indbefatter derfor en fremlæggelse af et fuldstændigt driftsbudget, der kan godtgøre, hvor meget 

leverancegarantien i det konkrete tilfælde skal andrage.
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3. Kommunale tilskud

Lovgivningsmæssige krav

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 men ikke søskende 

tilskud, efter samme regler som i de kommunale og selvejende klubtilbud.

4. De fysiske rammer 

Lovgivningsmæssige krav: 

Private klubtilbuds eventuelle bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet

samt AT vejledninger og arbejdsmiljøkrav. 

Private klubtilbud har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder 

en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet. Eventuelle bygninger skal 

leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner. 

Kommunale krav: 

Hvis et privat klubtilbud har en legeplads, skal en ekstern, certificeret virksomhed godkende legepladsen og 

efterfølgende mindst hvert andet år foretage legepladstjek.

5. Optagelsesregler 

Lovgivningsmæssige krav: 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at private klubtilbud helt eller delvist selv skal træffe afgørelse om 

optagelse i klubtilbuddet. Private klubtilbud med optagelseskompetence skal fastsætte og offentliggøre 

retningslinjer for optagelse af børn og unge i tilbuddet. 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at private klubtilbud selv skal træffe afgørelse om udmeldelse af 

klubtilbuddet. Private klubtilbud med udmeldelseskompetence skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer 
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for udmeldelse. 

Kommunale krav: 

Private klubtilbud kan optage børn og unge fra 3. klasse til 18 år. 

Private klubtilbud i Frederikshavn Kommune træffer selv afgørelse om optagelse og udmeldelse af børn og 

unge i klubtilbuddet. 

Private klubtilbud skal fastsætte retningslinjer for optagelse af børn og unge i klubtilbuddet. I forbindelse 

med godkendelsen som privat klubtilbud skal Frederikshavn Kommune have indsigt i og påse, at disse 

retningslinjer ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger, såsom lighedsgrundsætningen eller imod 

diskriminationsforbud og lignende, samt at de sikrer samme rummelighed som i kommunale klubtilbud. Der 

kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse 

grupper fra optagelse i et privat klubtilbud. Private klubtilbud kan kun afvise børn og unge, hvis der ikke er 

ledig kapacitet. 

Private klubtilbud skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn og unge i private 

klubtilbud, herunder med hvilken tidsfrist forældrene kan udmelde deres barn eller ung. 

I forbindelse med opsigelse fra og lukning af et privat klubtilbud er børn og unge, der har været optaget i et 

privat klubtilbud, berettiget til en plads i et kommunalt klubtilbud inden for de gældende optagelsesregler i 

kommunen. 

Private klubtilbud skal foretage en løbende registrering af, i hvor høj grad de optagne børn og unge bruger 

det private klubtilbud.

6. Børn med særlige behov 

Lovgivningsmæssige krav: 

Private klubtilbud skal være åbne for børn og unge med særlige behov (for eksempel børn og unge med 

handicap eller udsatte børn og unge). Private klubtilbud kan alene nægte optagelse, hvis klubtilbuddet ikke 

er indrettet eller kan indrettes til at varetage barnets eller den unges behov, eller hvis personalet ikke har 

tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Barnets eller den unges opholdskommune skal vurdere, 

om barnet eller den unge bør tilbydes støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. 

Private klubtilbud har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung under 18 år udsættes for 

vanrøgt eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jævnfør servicelovens § 

154. 

Kommunale krav: 

Hvis et privat klubtilbud optager børn med handicap, skal det godkendes af Frederikshavn Kommune. 

Godkendelsen sker på baggrund af en vurdering af de pædagogiske og ledelsesmæssige forhold samt de 

fysiske rammer. Kommunen kan vælge at tilbyde barnet et tilbud i kommunens egne specialtilbud i stedet.
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7. Personale 

Lovgivningsmæssige krav: 

Private klubtilbud skal indhente børneattest for ledere, pædagoger, klubpædagoger, 

pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, støttepædagoger samt vikarer og studerende i 

praktik, der skal arbejde med børn under 15 år. 

Private klubtilbud skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

arbejdets udførelse. 

Kommunale krav: 

Private klubtilbud skal indhente straffeattest for alle medarbejdere, der skal arbejde med børn og unge. I 

Frederikshavn Kommune kræves det desuden, at der indhentes en udvidet/offentlig straffeattest. Private 

klubtilbud har ansvaret for at vurdere børne- og straffeattester. Hvis der er påtegninger på en børneattest 

skal kommunen kontaktes. 

Hvis der er påtegninger på en straffeattest i forhold til følgende straffelovsovertrædelser, skal kommunen

godkende en eventuel ansættelse.

Lederen af et privat klubtilbud skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område. 

Det er en forudsætning for godkendelse af et privat klubtilbud, at det er arbejdsmiljøcertificeret. 

Lederen af et privat klubtilbud skal have en relevant faglig uddannelse inden for det pædagogiske område. 

Frederikshavn Kommune skal have indsigt i det private klubtilbuds regnskab med henblik på at få indsigt i 

det private klubtilbuds lønudgifter og dermed personaleforbrug.

8. Sundhed og hygiejne 

Lovgivningsmæssige krav: 

Private klubtilbud skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne herunder 

Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinjer om 

forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. 

Kommunale krav: 

Private klubtilbud skal udforme en rygepolitik, der indeholder følgende: 

• Børn og unge må ikke udsættes for passiv rygning, dvs. at der ikke må ryges i et lokale, hvor der er børn 

tilstede, eller hvor de kommer senere 

• Børn og unge ser ikke voksne ryge

• Børn og unge ryger ikke

9. Børn og unges indflydelse og forældreindflydelse 

Lovgivningsmæssige krav: 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer, der sikrer børns og unges indflydelse på indholdet i det 



6

enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser i dagtilbudslovens 

§§ 14-16 skal finde anvendelse på visse tilbud. 

Kommunale krav: 

Børn og unge i private klubtilbud skal sikres samme indflydelse på tilbuddets indhold, som børn og unge i 

kommunale klubtilbud, det vil sige, at de som minimum skal være med til at drøfte problemstillinger 

vedrørende klubben samt indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i 

forbindelse med møder og arrangementer.

Ved private klubtilbud kan der oprettes en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre. Medarbejdere 

skal være repræsenteret i bestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal fastsætte principperne for det private 

klubtilbuds arbejde og for anvendelsen af en budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret 

til at deltage ved ansættelse af lederen og indstillingsret ved ansættelse af personale, jævnfør 

dagtilbudslovens §§ 14-16. Tilbuddets leder skal give brugerne mulighed for at drøfte punkterne på 

dagsordenen til møder i bestyrelsen. 

Det private klubtilbud udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for 

styrelsen af klubtilbuddet. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, 

bestyrelsessammensætning, åbningstid, antal børn og unge og et eventuelt særligt formål med 

institutionen. 

Vedtægten for styrelsen af private klubtilbud skal godkendes af kommunen.

10. Områdesamarbejde 

Kommunale krav:

Private klubtilbud skal deltage i det tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge jf. Frederikshavn 

Kommunes samarbejdsmodel ”Familien i Centrum”.

Private klubtilbud skal indgå en samarbejde med de skoler og SFO´er, hvorfra børnene og de unge i de 

private klubtilbud kommer. Samarbejdet skal sikre, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i de 

private klubtilbud og skolens/SFO´ens arbejde med børnene og de unge. Samarbejdet kan for eksempel 

rette sig mod lektiehjælp, fælles emner/temaer for undervisning og fritidsaktiviteter, særlige 

indsatsområder, organiseringen af samarbejdet og forskellige målgrupper for samarbejdet (for eksempel 

børn med særlige behov). De private klubtilbud har initiativpligt og skal sikre at kontakt etableres til 

relevante samarbejdspartnere i området.

11. Ny lovgivning og nye byrådsbeslutninger 

Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for private klubtilbud, skal private 

klubtilbud leve op til de nye krav.
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BUDGET FOR "Klipsen"
ÅR: 2016

ANTAL BØRN ÅR 1: 70
TILGÆNGELIGE KONTANTER AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL I ALT FOR ÅR TIL DATO TENDENS

Kontant hver måned -kr. 148.090,00 -kr. 148.089,99 -kr. 148.089,98 -kr. 148.089,97 -kr. 148.089,96 -kr. 148.089,95 -kr. 148.089,94 -kr. 148.089,93 -kr. 148.089,92 -kr. 148.089,91 -kr. 148.089,90 -kr. 145.500,00 -kr. 1.774.490,00 -kr. 3.548.979,45

INDKOMSTTYPE AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL I ALT FOR ÅR TIL DATO TENDENS

Forældrebetaling kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 29.610,00 kr. 0,00 kr. 325.710,00

Tilskud???????

Diverse fonde

SAMLET INDKOMST kr. 29.610,00 kr. 29.610,01 kr. 29.610,02 kr. 29.610,03 kr. 29.610,04 kr. 29.610,05 kr. 29.610,06 kr. 29.610,07 kr. 29.610,08 kr. 29.610,09 kr. 29.610,10 kr. 0,00 kr. 325.710,00

UDGIFTER AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL I ALT FOR ÅR TIL DATO TENDENS

Lønninger+Pension kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 121.000,00 kr. 1.452.000,00

Husleje m. forbrug kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 120.000,00

Vedligeholdelse kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 60.000,00

Bespisning kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 110.000,00

Events kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 55.000,00

Aktivitetskassen kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 36.000,00

Forsikringer kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 2.500,00 kr. 30.000,00

Vikarlønning kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 5.200,00 kr. 57.200,00

Regnskab m.m. kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 48.000,00

Rengøring kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 66.000,00

Markedsføring kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 33.000,00

Kontorartikler kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 3.000,00 kr. 33.000,00

kr. 0,00

kr. 0,00

UDGIFTER I ALT kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 177.700,00 kr. 145.500,00 kr. 2.100.200,00
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Idrætsfritidsklubben Klipsen

Glæde, masser af oplevelser og fremtidsorienteret
Frederikshavn Firma Klubber(FFK) vil danne de nære fysiske rammer for den private 
institution Idrætsfritidsklubben, Der ligger i Nordvest delen af Frederikshavn, tæt på både 
fodbold(FFI) floorball(Blackhawks), Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen. FFK rummer 
desuden et stort udeareal med klatrevæg, fodboldbaner, petanque, med mulighed for 
anlæggelse af flere udendørs aktiviteter.  Huset som idrætsklubben vil holde til i,
indeholder to haller, træningscenter, to køkkener, cafeteria, omklædning/bad og ekstra 
rum som vil være tilgængelige til kreative aktiviteter og hygge.
Idrætsfritidsklubben vil anvende samtlige af FFK´s mange faciliteter såsom fodboldbanerne,
hallerne og meget mere.
Idrætsfritidsklubben vil gennem årene opbygge et udeområde, der er rig på 
aktivitetsmuligheder. Vi har bålplads, udekøkken, forhindringsbane, skatermiljø, Paintball, 
Bubblesoccer og mini- og multibane.
Ud over de nære fysiske rammer vil vi benytte os flittigt af svømmehallen, skøjtehallen og 
naturområder og meget mere – også uden for kommunen.
Skulle der være tre ting som vi ønsker at skulle blive særligt kendt for, må det være: 
Glæde, masser af oplevelser samt det at være en fremtidsorienteret klub der fokuserer på 
konstant udvikling – gældende for både børn og voksne.

Planlagte og spontane aktiviteter
Idrætsfritidsklubben vil udbyde daglige tilbud om en eller flere aktiviteter. Disse 
planlægges ud fra mange forskellige kriterier og hensyn, bl.a. dreng, pige, med og uden 
bold, motorisk udvikling og leg og sjov. De planlagte aktiviteter vil blive offentliggjort i god 
tid på vores hjemmeside og på denne måde kan hvert enkelt barn finde de aktiviteter, det 
ønsker at deltage i, i løbet af ugen. Det er frivilligt, hvor mange aktiviteter barnet deltager 
i. På denne måde sikrer vi os, at det lystbetonede og samtidig glæden ved idrætten 
kommer i fokus. Det at lave noget ud fra lyst og glæde gør indlæring og udvikling nemmere.
Udover de planlagte aktiviteter opstår der ofte spontane aktiviteter. Disse vil udspringe og 
igangsættes både af voksne og børnene selv.
Igennem idrætten, særligt i holdsporten, vil børnene få fællesskabsoplevelser og det at 
blive socialiseret ligger samtidig lige for. Børnene lærer at give plads til andre (tage 
hensyn), idet de finder ud af, at succesen i holdsporten er betinget af forståelsen for at 
bruge sine kammerater til at spille sammen med. En sidegevinst som børnene kommer til 
at mærke ved idræt og bevægelse, er glæden ved at benytte kroppens mange funktioner.



Mere end bare idræt
Vi mener, det er vigtigt at udvikle det hele barn, hvorfor idrætten ikke kan stå alene. I 
klubben vil vi have værksteder, hvor børnene har mulighed for at styrke de mere kreative 
sider af sig selv.
I klubben vil der desuden være forskellige spil der appeller til hygge med vennerne og de 
voksne.
Vi vil bruge de nære udeområder flittigt – f.eks. bål, gåtur i skoven, tage på fisketur og 
meget andet. Igennem dette oplevelsesrum får børnene/de unge udviklet deres 
nysgerrighed til den omverden de er en del af, og samtidig arbejder vi bevidst med deres 
ansvarlighed i forhold til at passe bedre på naturen.

Herudover vil vi planlægge ture ud af klubben en uge i sommerferien, hvor alle uanset 
alder kan deltage. Vi vil bl.a. arrangere overnatninger i klubben. 

Frihed under ansvar
Idrætsfritidsklubben vil være præget af voksne, der handler med udgangspunkt i at 
børnene skal have mulighed for frihed og det at kunne foretage valg, dog under ansvar og 
hensyntagen til andre. Børnene vil lære, at de skal stå til ansvar for deres valg og 
handlinger - når de melder sig til aktiviteter eller andet, skal de i muligt omfang 
gennemføre.
For os vil det være vigtigt, at børnene fornemmer, at det er deres klub. I dagligdagen 
betyder det, at vi vil hjælpe hinanden med de forskellige praktiske gøremål, eksempelvis 
forberede café, rydde op, forberede rekvisitter til aktiviteter, holde styr på eget sportstøj, 
m.m. Herved vil børnene blive mere selvhjulpne og ansvarsbevidste.
Vi vil gerne være med til at bidrage til at skabe motivation overfor kommunens børn og 
unge til at have en aktiv fritid.

Alt arbejdet i Idrætsfritidsklubben vil blive udført i samarbejde med børn og forældre. 
Desuden vil vi samarbejde med, Frederikshavn kommune, andre institutioner og mange 
forskellige idrætsforeninger.

Samarbejde med skoler

I forbindelse med den nye skolereform er der lagt op til, at alle børn skal bevæge sig hver 
dag og desuden have understøttende undervisning, gerne udenfor skolens matrikel. Dette 
kan tænkes på mange måder, og det vil vi gøre i Idrætsfritidsklubben.

Vi vil kunne tilbyde alle former for faciliteter, her kan nævnes klatretårn, multibaner, skatermiljø, 

halfaciliteter med meget mere. Vi vil kunne skræddersy et arrangement, der passer til de elever 
der går i klassen og arbejde ud fra den viden vi får om klassens evt. udfordringer 



(gruppedannelser, mobning, m.m.) Vi vil sørge for, at alle får en god dag med både fysiske og 
psykiske udfordringer, der på mange måder kan blive til både personlig og gruppemæssig 

udvikling. Vi vil udfordre eleverne udenfor de trykke rammer, de har i klasseværelset og samtidig 
vise dem en ny side af dem selv og ikke mindst, at de ser hinanden i evt. nye roller (lederen, 
medløberen, tænkeren, handleren, osv.)

Igennem leg og bevægelse vil vi finde det indre legebarn frem. Dette kan frembringe en mere 

afslappet atmosfære og eleverne får et frirum, hvor de har lov til sjov og spas. Glæden har stor 
betydning for elevernes motivation og ikke mindst koncentrationsevnen bliver styrket, når 

kroppen har fået afløb for overskydende energi og lattermusklerne har været i gang. Her tænker vi 
på de gode gamle lege, team- øvelser og ikke mindst holdningen til, at man aldrig bliver for 

gammel til at lege. Undervisning er mange ting og kan foregå mange steder. Vi ser undervisning 
som indlæring og det gør vi ud fra den pædagogiske synsvinkel, at det hele menneske/barn skal 

udvikles. Ved at anvende vores faciliteter vil vi sammensætte en dag/forløb, der indeholder 
elementer og oplevelser, eleverne kan tage med herfra og forhåbentlig vil de på sigt kunne bruge 
disse i klasse- og undervisningssammenhænge, når de tænker tilbage på hvordan klarede jeg/vi 

opgaverne, da vi var pressede og skulle løse dem på vores dag i FFK. Nogle eksempler på nye 
oplevelser kunne være: Klatring, fodboldgolf, Mørkefodbold, paintball, alternative fysiske 

udfordringer.

Organisering og medvirkende aktører:

Projektet er organiseret og iværksat af Frederikshavn Firmaidræts Klub i samarbejde med Michael 
Bundgaard, Lasse Eriksen & Marianne Juul Rasmussen

Michael Bundgaard professions bachelor i pædagogik (Pædagog) har været ansat ved tidligere Kaj 
Bundvad fritidscenter igennem 10 år. Har taget idrætsleder uddannelsen på Nordjyllands idræts 
højskole. Samt Badminton træner. Sidder i bestyrelsen i FFK.

Lasse Eriksen professions bachelor i pædagogik (Pædagog) og har trænet unge mennesker i 
fodbold gennem 3-4år. Har tidligere arbejdet som bager i 10 år. Sidder i bestyrelsen i FFK.

Marianne Juul Rasmussen er statsaut. Ejendomsmægler, valuar, har en diplomuddannelse 
indenfor bevægelse i tværidrætslige aktiviteter som teambuilding. Diplomuddannelse i ledelse. 
Lige pt. socialrådgiver studerende på net baseret uddannelse på VIA universitet i Århus. I 
dagligdagen leder FFK-centret og formand for Frederikshavn Firmaidræts Klub.

Anita Rahbeck Forældrerepræsentant 



For at give den fremtidige idrætsklub så stor en gennemslagskraft som muligt vil aktørerne indlede 
samarbejde med Frederikshavn Kommune og de private aktører som er i lokalområdet, skolerne 

og erhvervsskolene. 

Forslag til ugeplan:

Åben Mandag Kl. Tirsdag Kl. Onsdag Kl. Torsdag Kl. Fredag

12.30-

17.30

14-15 Bounceball 14-

15

Klatring 13-14 Fodbold/svømning 13.30-

16

Ridning 13-

15

Udendørs 

bål og 
aktiviteter

15-16 Kreativt 

værksted

15-

17

Palmestranden 14-16 Knivholt 15-

17

Fifa 

turnering

16-17 Hygge med 

brætspil osv

God 

weekend



Forslag til årshjul:

Februar

Fastelavn

April

Januar

Træningstur
Marts

Lan Party

November

Skitur Sverige

Oktober

Halloween

September

August

Sommerfest

Juli

Juni

Lalandia

Maj

Årshjul

Årets Gang

December

Julefest
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Vedtægter for idrætsforeningen
Klipsen

Indledning

Klipsen som er et projekt, og skal blive et idrætspædagogisk fritidstilbud, vil indgå en aftale med 
Frederikshavn Kommune om drift af ”et privat fritidstilbud”.

Klipsen vil således blive omfattet af kommunens børnepolitik og de af kommunen fastsatte mål og 
rammer for området.

Klipsen har som udgangspunkt åbent 25 timer pr. uge på skoledage i tidsrummet kl. 12.30 -17.30. 
Åbningstider i ferier, på skolefridage, aften og weekender kan variere.
De til enhver tid gældende åbningstider vil fremgå i Klipsens hjemmeside.

Klipsen vil det første år blive normeret til i alt maksimalt 75 børn i aldersgruppen 3. -6. klasse.  År 2 
vil normeringen stige til 100 børn i alderen 3-6 klasse. År 3 vil normeringen stige til 125 i 
aldersgruppen 3-6 klasse.

Klipsen vil ikke indgå i Frederikshavns Kommunes forsyning, da kommunen ikke har anvisningsret 
til tilbuddet. Tilbuddet vil blive valgt efter forældrenes eget ønske.

§ 1. Foreningen, navn og hjemsted

Foreningen har navnet ”Klipsen”. Dets hjemsted er Frederikshavn, Frederikshavn Kommune.
Foreningen vil blive en underafdeling af Frederikshavn Firma Klubber(FFK).

§ 2. Formål

Foreningens formål vil være at samarbejde med Frederikshavn Firma Klubber(FFK). 
at etablere og drive et fritidstilbud med idræt i centrum for børn og unge i Frederikshavn. 
Foreningen vil drive Klipsen og foreningen vil blive tilknyttet Dansk Firma Idræts Forbund(DFIF) 
Nordjylland.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlemmer kan optages børn.
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Stk. 2: Optagelse i Klipsen skal ske ved skriftlig ansøgning til Projekt gruppen i år 1. Optagelse sker i 
den rækkefølge ansøgningerne modtages i. Børn på venteliste optages i den rækkefølge 
ansøgningerne er modtaget i. 

Stk. 3: Udmeldelse af Klipsen skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel til næstkommende 
første i en måned.

§ 4. Bestyrelse

Stk. 1: Foreningen vil blive ledet af en bestyrelse, som består af en formand, en næstformand, en 
kasserer og op til yderligere 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
straks efter generalforsamlingen.

Stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er forældre med børn i Klipsen, således at de udgør minimum fire af 
de seks pladser. Herudover er der mulighed for, at bestyrelsen udpeger op til to ekstra 
bestyrelsesmedlemmer. Det kan være personer uden børn i Klipsen. Bestyrelsesmedlemmer skal 
være fyldt 16 år.

Stemmeret har alle forældre med børn i Klipsen. Èn stemme pr. barn/medlem.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges og udpeges for en 2-årig periode.

Stk. 4: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 5: Lederen af Klipsen er sekretær uden stemmeret i bestyrelsen.

§ 5. Tegningsregel og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle foreningen 
påhvilende gældsforpligtelser.

§ 6. Udelukkelse

Stk. 1: Klipsen vil blive et tilbud til alle børn i aldersgruppen fra 3 – 6. klasse. Et barn kan kun 
afvises medlemskab, såfremt der ikke er en ledig plads.

Stk. 2: Bestyrelsen vil kunne udelukke et medlem såfremt kontingentet ikke betales efter 
gældende regler ( §7), eller når den finder særlig grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke 
udelukkelsen til førstkommende generalforsamling. Anke har ikke opsættende virkning.
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§ 7. Kontingent

Stk. 1: Foreningens medlemskontingent vil blive fastsat én gang årligt af bestyrelsen.

Stk. 2: Kontingent vil blive betalt af medlemmerne månedsvis forud. Der betales for hele måneder. 
Juli måned er betalingsfri.

Stk. 3: Kontingent vil blive opkrævet via PBS eller tilsvarende betalingssystem, og der kan max. 
Skyldes for to måneder. Herefter modtager man en skriftlig påmindelse med 14 dages 
betalingsvarsel, hvorefter sagen overgives til inkasso uden yderligere varsel. Barnet kan da ikke 
længere benytte tilbuddet. 

Stk. 4: Kommunen giver tilskud til forældre, hvis barn får plads i Klipsen, i henhold til aftalen 
mellem Frederikshavn Kommune og Klipsen. Tilskuddet vil blive udbetalt direkte til Klipsen.
Kommunen vil først være forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til 
dagtilbud under den kommunale forsyning.

Stk. 5: Kommunen giver søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk 
fripladstilskud samt tilskud af behandlingsmæssige årsager. Henvendelse herom skal ske til 
kommunen.

Stk. 6: Kommunen er ikke i øvrigt ansvarlig for institutionens økonomiske rentabilitet.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i
august måned og varsles skriftligt pr. brev eller e-mail til alle medlemmer mindst 3 uger før 
afholdelsen.

Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 2 uger før afholdelsen. Bestyrelsen udsender dagsorden senest 1 uge før 
generalforsamlingen. 

Stk. 3: Medlemmer under 16 år repræsenteres af én forælder med dertil hørende stemmeret.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 5: Ændring af Klipsens vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling med 2/3 af 
de fremmødtes stemmer og efter forudgående godkendelse af kommunen. 

Stk. 6: Der skal udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen.

§ 9. Dagsorden for ordinær generalforsamling
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Den ordinære generalforsamling vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget 
6. a) Valg af bestyrelse i henhold til § 4
    b) Valg af 2 suppleanter
7. a) Valg af 1 revisor 
    b) Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst en ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med 
forslag til dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter krav herom er modtaget, 
og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11. Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest den 15. marts det følgende år
afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

Stk. 2: Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid 
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 3: Et eventuelt økonomisk overskud vil udelukkende indgå i institutionsdriften til fordel for 
børnene. 

§ 12. Foreningens opløsning

stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i to på hinanden følgende 
ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum stemmer herfor.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Frederikshavn Firma Klubber (FFK).
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Således vedtaget af Projektgruppen d. 7. Marts. 2016
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Virksomhedsplan

Venskaber

I Idrætsfritidsklubben Klipsen vil vi modtage børn fra mange forskellige skoler i 
Frederikshavn kommune, hvorfor vi vil betragte det som en af vores vigtigste opgaver, at 
hjælpe og støtte børnene i at danne venskaber på tværs af skolerne. Vi ved, at noget af det 
vigtigste for børnene, er at have venner og det tager vi alvorligt.
Gennem de planlagte idræts- og udelivs aktiviteter og lege, vil vi arbejde vi bevidst med 
dannelsen af venskaber og udviklingen af disse. I aktiviteter hvor vi altid vil arbejde i 
grupper, lærer børnene at give plads til andre og tage hensyn, idet de finder ud af, at 
succesen er betinget af forståelsen for, at bruge sine kammerater til at spille/lege med. 
Herved vil vi også opnå, at børnene kan se vigtigheden af, at de er en del af et fællesskab.
Ligeledes vil vi bruge weekendture, sommerlejr og klubaftner til at udvikle, understøtte og 
opbygge venskaber. Idet Idrætsfritidsklubben Klipsen vil være en integreret institution sker 
dette også på tværs af skoler og alderstrin.
Vi mener venskaber/fællesskaber er baseret på gensidig tillid og respekt. Vi forventer at 
der tales ordentligt til hinanden og om hinanden. I denne sammenhæng arbejder vi hen 
mod forståelsen for og vigtigheden af demokrati.
Idrætten hos os vil langt hen ad vejen være baseret på den brede sociale idræt, hvor alle 
kan være med!

Barnet i gruppen

I flere sammenhænge vil vi finde det hensigtsmæssigt med en bevidst overvejet opdeling af 
børnene i mindre grupper. I disse grupper vil vi bestræbe os på at der er en god normering 
i forhold til antallet af børn, hvilket betyder større opmærksomhed omkring det enkelte 
barns behov. Børnene vil opleve, at der bliver mere plads til at "få de voksne for sig selv", 
og i denne sammenhæng, at det er lettere at komme til orde og blive set og hørt. I de 
mindre grupper arbejder vi meget med børnenes stærke sider.
I forbindelse med aktiviteterne deles børnene ofte op i hold eller grupper. Vi søger her at 
placere barnet, hvor det er mest hensigtsmæssigt, under hensyntagen til venner og barnets 
udvikling.

Barnet i fællesskabet

Vi finder det vigtigt at barnet, ligesom det udvikler sociale kompetencer, også udvikler sig 
individuelt. I bestræbelserne herpå forsøger vi at udvikle ansvarlige og selvstændigt 
tænkende børn. I dagligdagen betyder det blandt andet, at børnene løbende skal træffe 
valg på egne vegne. Her kan nævnes valg af aktiviteter og generel planlægning og 
strukturering af barnets uge ud fra egne ønsker. Vi er i denne sammenhæng meget 



opmærksomme på det enkelte barn, idet vi som voksne er de hovedansvarlige. Det vil sige 
at vi med et voksent overblik hjælper dem med at synliggøre de mange muligheder for 
ugen.
Vi mener desuden, at barnet har brug for at lære ansvarlighed, hvorfor vi ligeledes i 
dagligdagen forventer og kræver, at de rydder op efter sig selv, holder orden på egne sager 
og tillige er behjælpelige med at få klubbens hverdag til at fungere. Barnet har blandt 
andet mulighed for at hjælpe til i energibaren, på værkstedet og ved aktiviteter, hvor vi 
ønsker at give barnet overskuelige ansvarsopgaver, der på sigt øger dets selvværd.
Des mere selvhjulpen og selvstændigt det enkelte barn er, des bedre fungerer 
fællesskabet. At være selvstændig i Idrætsfritidsklubben betyder ikke, at børnegruppen 
består af egoister, der gør hvad der passer dem – hensyntagen til andre er en vigtig 
læreproces, hvorfor vi i denne sammenhæng kan blive nødt til at begrænse barnet i at 
hævde sig overfor andre i gruppen. Vi bestræber os på det fornuftige, rummelige og 
selvstændige barn.

Barnets personlige udvikling

I andre sammenhænge vil vi arbejde målrettet med at udvikle og styrke det enkelte barns 
selvopfattelse.
Vi vil gerne give barnet så mange succesoplevelser som muligt, idet vi ser succes som et 
godt udgangspunkt for personlig udvikling. Vi søger derfor at præsentere nogle oplevelser 
og udfordringer til barnet hvori mulighederne for succes er gunstige. I disse oplevelser og 
udfordringer vil vi meget bruge legen som inspiration, og samtidig forsøge, at finde det 
lystbetonede frem i barnet – gennem det lystbetonede og legen kommer glæden frem og vi
vil meget bruge humoren til at understøtte denne.
Gennem værkstedsaktiviteter og friluftsliv vil vi give barnet mulighed for at udvikle sin 
fantasi, kreativitet og nysgerrighed. På værkstedet vil vi præsentere barnet for forskellige 
materialer og muligheder for anvendelse. Det er så op til barnet at kreere sit eget "værk" 
ud fra disse. På denne måde stimulerer vi barnets fantasi og kreativitet. I naturen findes 
uendelig mange muligheder og udfordringer som kan udforskes og undersøges. Her søger 
vi at inspirere barnet til at forholde sig nysgerrigt – vi forsøger at sætte noget i gang, der 
gerne på sigt skulle medføre, at barnet selv tager initiativer.
Vores udemiljøer indbyder ligeledes til barnets personlige udvikling. Udendørs arealer og 
klatretårnet lægger begge op til motorisk udvikling og det at få afprøvet egne grænser.
Ved en anerkendende grundholdning til barnet styrker vi barnets selvværd. I dagligdagen 
betyder det, at vi vil være aktivt lyttende voksne, der tager barnets meninger og følelser 
alvorligt. At vi reflekterer på det de fortæller og forholder os konstruktivt til deres ideer og 
ønsker.
Det er meget vigtigt for os, at barnet føler sig inkluderet i hverdagen i Idrætsfritidsklubben. 
Vi vil have særligt fokus på de børn der har det svært og bruger blandt andet aktiviteterne 
til at give dem succesoplevelser.



Konfliktløsning

Vi mener det er vigtigt, at børnene selv får lov til at løse deres egne indbyrdes konflikter. 
De har brug for at lære denne proces, idet vi voksne ikke altid kan være der for dem.
I konfliktsituationer vil vi fungere som de observerende, der kan gribe ind, hvis der måtte 
være brug for det. Vi vurderer udfaldet af konflikten, om denne er løst tilfredsstillende for 
de implicerede parter. Er den det, giver vi børnene positiv feedback på deres måde at have 
håndteret konflikten på. Hvis konflikten ikke er løst, hjælper vi dem som mæglere, vi lytter, 
giver råd og vejledning, for på denne måde at gøre børnene trygge og skabe ro omkring 
dem. Vurderer vi som voksne, at børnenes handling enten har været uforsvarlig eller på 
anden måde uacceptabel, gør vi dem opmærksom på det. Dette kan medføre konsekvenser 
og inddragelse af forældrene.

De voksne som rollemodeller

Børn har brug for voksne rollemodeller, hvorfor vi gerne skulle fremstå som gode 
forbilleder for dem. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi handler, taler og opfører os 
i samværet med børnene.
Vi vil fungere som medvirkende og indlevende voksne i de forskellige aktiviteter. Det er 
sværere at få børnene gjort aktive, hvis vi voksne er inaktive – forklaringer om vigtigheden 
af aktivitet holder ikke vand, hvis vi ikke selv er aktive. Eksempelvis er de voksne altid 
omklædt, når de går i hallen.
Vi vil bruge meget os selv som det legende menneske, det virker både livsbekræftende, 
glædesfremkaldende og inspirerende på børnene. Vi viser, det er tilladt og sjovt at lege 
uanset alder.
Ofte vil vi fungere som igangsættere og dem der tør stå i midten. Herved håber og tror vi 
på, at børnene lader sig inspirere til selv at turde være de igangsættende i andre 
situationer. De børn, der selv fremstår som dem der tør tage initiativ og ansvar, lader vi 
komme på banen. Herved fremstår de så også som forbilleder.

Forældresamarbejde

Vi finder det særdeles vigtigt med et godt forældresamarbejde. Det er vores mål, at 
forældrene føler sig velkomne og godt tilpas, således er huset altid åbent for snak over en 
kop kaffe. 
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Værdisæt Klipsen 
”Klipsen vil blive en privat idrætsfritidsklub der er udsprunget af et samarbejde mellem 

Frederikshavn Firma Klubber og en Projektgruppe (Klipsen). Klipsen vil blive et fritidstilbud med et 

stort indhold af pædagogisk idræt og bevægelse for børn i 3.- 6. klasse. Formålet er at inddrage og 

fastholde skolebørn i et aktivt fritidsliv med mulighed for at opbygge sunde vaner.” 

Klipsens aktiviteter 

Klipsen vil indgå i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter 

kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med 

behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde. 

Klipsen vil give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så 

børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud 

m.v. 

Vi vil i Klipsen lægge stor vægt på, at børnene har frihed til at udfolde sig, vi ser muligheder frem 

for begrænsninger. 

Vi vil endvidere give børnene mulighed for at få medbestemmelse i forhold til de aktiviteter, vi 

laver. 

Vi vil lægge stor vægt på, at børnene får så bred en indsigt i idrætten og leg og bevægelse som 

muligt, da et af vores mål vil være, at vise børnene, hvilke muligheder de har i Frederikshavn 

kommunes mange foreninger. 

Vores mål vil være at bidrage til, at børnene måske melder sig ind i en af afdelingerne og få stor 

glæde ved det. 

Vi vil prioritere højt at bruge hallen til vores aktiviteter, men vil også være flittige brugere af 

udenoms arealerne omkring hallerne. 

Vi vil endvidere tage på mange ture ud af huset ugentligt, vi mener, det er vigtigt, at børnene lærer 

at tage bussen, køre med tog og i det hele taget færdes i offentlig transportmidler.  

Det er ligeledes vigtigt, at de vil få kendskab til den by de bor i, og hvilke muligheder det giver 

dem.  

 

 



Humor 

Vi vil være en klub, hvor humoren spiller en stor rolle, hvilket gælder både personalet imellem, 

men også børn/børn og børn/personale. 

Vores grundholdning er, at vi som mennesker trives og udvikles bedst med et 

smil på læben. 

Sprog 

Børnene i Klipsen vil ligesom alle andre unge i alderen ca. 8 – 13 år være meget påvirket af 

medierne og de forbilleder de spejler sig i. 

Sproget er noget der fylder meget. Hvilket vi vil arbejde med i Klipsen.  

Kostpolitik 

Klipsens personale og bestyrelse skal være med til at give børnene indblik i, hvad sund kost er, og 

hvilken betydning det har for det enkeltes barns udvikling og trivsel. 

Vi tilstræber i Klipsen, at give børnene en god start i Klipsen ved at tilbyde dem et sundt 

mellemmåltid kl. 14.45 inden aktiviteten. 

Vi vil ikke tolerere, at børnene spiser slik, chips og kage og drikker energidrik og sodavand, da alt 

det sukkerindtag har indflydelse på deres energiniveau og deres opførsel. Dog ved særlige 

lejligheder, vil cafeteriaet være åbent. 

 

Forældrebestyrelse  

Forældre med børn i et kommunalt, selvejende eller udliciteret fritidshjem skal have adgang til at 

få oprettet en forældrebestyrelse i det enkelte fritidshjem med et flertal af valgte forældre. 

Medarbejderne i Klipsen vil være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan 

beslutte, at medarbejderrepræsentanterne i forældrebestyrelser i kommunale fritidshjem skal 

have stemmeret. 

 

For private fritidshjem skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftalen sikre, at forældre får 

indflydelse på fritidshjemmets arbejde med børnene. 



Forældrebestyrelsen i et fritidshjem skal fastsætte principper for fritidshjemmets arbejde og for 

anvendelsen af en budgetramme for fritidshjemmet inden for de mål og rammer, som 

kommunalbestyrelsen har fastsat. 

 

Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i 

kommunale, selvejende og udliciterede fritidshjem. 

 

Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale, selvejende og 

udliciterede fritidshjem. 
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Dialogmøde med BUU den 19. maj 2016. 

Handicaprådet har følgende spørgsmål til dialogmødet. 

Der er fra SOUs budget overført 10 mio. kr. til BUUs område i de nærmeste år. I denne forbindelse vil HR 
gerne høre, om der er indtænkt særlige indsatser på inklusionsområdet? 

På borger/dialogmødet på Gimle, den 17. marts, kom der flere bekymringsudsagn fra forældre, omkring 
overgangen fra barn til voksen (skiftet mellem 17 årig og 18 årig). Der var bekymring omkring bosteder for 
de børn der p.t. er 16 – 17 år. Hvilke tilbud på boligsiden er der forudset? 
 
Ligeledes er der bekymringer omkring uddannelsesfremtiden for de børn, der står som 15 – 17 årige og ikke 
kan blive udredt til hvilken uddannelsesmulighed, der kan være for dem. Det er ikke optimalt at foreslå 
gymnasie- eller handelsskoleuddannelse til den gruppe af børn med særlige behov, som der her er tale om. 

I efteråret 2015 fik HR en orientering omkring Ungeenheden, hvor der senere er sket ændring i de 
forudsætninger, der oprindeligt var tiltænkt Ungeenheden. Får de ændringer konsekvenser på 
handicappede unges muligheder i Frederikshavn Kommune? 

På vegne af Handicaprådet 

Aksel Jensen 

Formand. 
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Baggrund 
 

Inklusionsindsatsen blev i skoleåret 2015/16 evalueret i Frederikshavn Kommune. En  

undersøgelse, som har evalueret hele normalområdets inklusions indsats, og hvilken effekt 

denne har haft. Rapporten angiver, at vi er på rette vej med mange af vores tiltag, men også at 

vi kan gøre det endnu bedre for vores elever, pædagogisk personale1, forældre og ledere i 

folkeskolen. 

På baggrund af denne evaluering samt den efterfølgende workshop for personale med 

specialpædagogiske fagkundskaber opstilles nye målsætninger for inklusions indsatsen  i 

folkeskolerne frem til 2020. 

Det er vores opgave at forberede eleverne godt på fremtiden. Vi vil skabe en folkeskole, hvor 

der er plads til forskellighed fagligt -, socialt og personligt med henblik på progression for 

hver enkelt elev indenfor hvert af disse de 3 områder. Derfor er inklusion vigtigt for alle 

aktører i folkeskolen.   

Verden er konstant foranderlig og vores elever vil blive mødt af et samfund, der stiller krav 

om at kunne indgå i fælleskaber på tværs af bl.a. alder, kulturer og uddannelse. Vi tror på, at 

elevers udvikling og læring via inklusion bedst understøttes i den almindelige folkeskole.  

Hvad har vi lært om arbejdet med inklusion 

I inklusions guidelinen fra 2011 var der opstillet anvisninger, der pegede på hvilke initiativer, 

der skulle igangsættes for at øge inklusionen på daværende tidspunkt. Dette dannede 

grundlaget for arbejdet med inklusion på skoleafdelingerne. Disse anvisninger dannede 

grundlag for, hvad der evalueres på i efteråret 2015. 

Formålet med evalueringen var at sætte fokus på: 

 at vurdere hvorvidt de opstillede og prioriterede områder forfølges 

 at analysere hvordan inklusionsprocesser og metoder er iværksat samt vurdere om 

disse er hensigtsmæssige 

                                                           
1
 Betegnelsen pædagogisk personale er lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. 
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 at vurdere om der fremadrettet er behov for justeringer i inklusionsindsatsen samt 

komme med anbefalinger hertil 

Evalueringens resultater viste, at der var stor forskel på inklusionsindsatsen rundt omkring 

på skolerne, både i forhold til kvalitet, struktur og organisering. Der blev ligeledes peget på, at 

ønsket om en primær forebyggende indsats er udfordret, da inklusionsindsatsen i følge 

evalueringen viste, at den nuværende indsats typisk er akutpræget.  Samtidig viste 

evalueringen, at der på skoleafdelingerne er rig mulighed for at lære af hinanden, da der på 

flere skoleafdelinger er mulighed for at hente kvalificeret inspiration for at øge kvaliteten af 

inklusionstilbuddet.  

Den største udfordring lærerne oplevede, er at skabe ro i undervisningen for at kunne skabe 

øget læring hos eleverne. 

Ved udarbejdelse af strukturering, fastholdelse og justering af vores nuværende tilbud er det 

evalueringens anvisninger, at vi kan flytte fokus og arbejde mere med forbyggende indsatser, 

som er attraktivt for ledere, pædagogisk personale, lærere, elever og forældre. 

Værdigrundlag 
I Frederikshavn Kommune arbejder vi overordnet set ud fra dette værdigrundlag for 

inklusion: ”Inklusion er en oplevelse af samhørighed: at føle sig respekteret og værdsat for den 

man er, at føle sig støttet og forpligtet af andre sådan, at man senere i livet kan skabe sin egen 

tilværelse, bidrage til fællesskabet, udnytte egne muligheder og blive selvforsørgende”.2 

Når vi snakker om inklusion, snakker vi ud fra vores definition af inklusion: ”Med inklusion 

mener vi, at eleven oplever samhørighed med almenmiljøet(fysiks inklusion), lærer noget (faglig 

inklusion) og trives socialt og psykisk (social inklusion).3 

Inklusion indbefatter muligheden for plads til alle, som kan og vil indgå i gensidig tilpasning, 

og dermed også muligheden for eksklusion af dem, som ikke kan. Dermed også sagt, at ikke 

alle eleverne kan inkluderes.  

                                                           
2
 Inklusion, visitation og revisitation, 2011 

3
 Inklusion, visitation og revisitation, 2011 
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Elever kan være særligt udfordret, og eksklusion kan være en mulighed for at gennemfører en 

fokuseret specifik pædagogisk indsats med henblik på igen at kunne deltage og bidrage til 

fælleskabet fremadrettet.  

Det er vigtigt at understrege, at eksklusion ikke må blive en permanent løsning og at den 

specifikke pædagogiske indsats, der ydes for barnet rettes mod inklusion. 

Tal og fakta om inklusion i Frederikshavn Kommune 
 

I skoleåret 2011-12 var der ca. 400 elever i specialklasser, hvilket svarer til 5,7 % af alle 

elever.  

Foråret 2016 er der 329 elever i specialklasse ud af samlet elevantal på 5629. Dette er 

svarende til den procent andel på 5.8%. Vi er dermed 0,8% fra vores delmål på 95 % af 

Frederikshavn Kommune s elever, der skal være inkluderet i 2015. 

Målsætning for inklusion i Frederikshavn Kommune 
På baggrund af evalueringen opstilles følgende målsætninger for at skabe øget og forbedret 

inklusion på skoleafdelingerne. 

Der opstilles 4 mål, som er efterfuldt af konkrete handlinger for organisation, ledere og 

pædagogisk personale. 

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

inklusion. 

Handlinger:  

 Et fremadrettet arbejde, som understøtter forbyggende undervisning i forhold til 

klasser, grupper osv. 

 Udvikling af ressourcepersonerne på skoleafdelingerne fagligt samt fokus på, at disse 

personer har en fremtræden og bærende rolle i forhold til inklusionsindsatsen. 

 Etablering af faste opfølgninger med den enkelte elev og 

ressourcepersonen/klasselærer. Der skal skabes opfølgninger og større skriftlighed for 

at kontinuerligt at følge elevens progression fagligt og socialt. 
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Mål: Alle skoleafdelinger har et fleksibelt og kvalificeret tilbud, der arbejder med inklusion. 

Handlinger: 

 Arbejde med organisering, strukturering og systematisering af inklusionsindsatsen. 

Dette gældende for både indsatsen og ressourcepersonernes rolle. 

 Ledelsen skal følge og understøtte inklusionsindsatsen og ressourcepersonernes 

arbejde. 

 Tydelig kommunikation til alle medarbejdere omkring procederer af 

inklusionsindsatsen. 

 Udvikling af ressourcepersonerne på skoleafdelingerne fagligt samt fokus på, at disse 

personer har en fremtræden og bærende rolle i forhold til inklusionsindsatsen. 

 

Mål: Alt pædagogisk personale modtager sparring fra kvalificerende kollegaer med henblik på 

øget og mere kvalificeret inklusion. 

Handlinger: 

 Medarbejdere skal have mulighed for at få støtte til at udvikle didaktiske redskaber/ 

pædagogiske kompetencer, der inddrages og anvendes i undervisningen. 

 Udvikling af ressourcepersonerne på skoleafdelingerne fagligt samt fokus på, at disse 

personer har en fremtræden og bærende rolle i forhold til inklusionsindsatsen. 

 

Mål: Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge 

mulighederne for øget læring i undervisningen.    

Handlinger: 

 Ledelsen skal følge og understøtte inklusionsindsatsen og ressourcepersonernes 

arbejde. 

 Strukturering af observationer af undervisningen for at støtte og vejlede 

medarbejdere. 
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 Udvikling af ressourcepersonerne på skolerne fagligt samt fokus på, at disse personer 

har en fremtræden og bærende rolle i forhold til inklusionsindsatsen. 

Afrunding 
Skolepolitikken i Frederikshavn Kommune sætter læringen i centrum. Det værende sig 

gældende både fagligt som socialt. Ved at opsætte klare fremtidige målsætninger for 

inklusion, som der fremadrettet arbejdes ud fra, vil vi politisk gerne understøtte såvel 

personale som elever i arbejdet med inklusion. Politisk ønsker vi, at inklusionsindsatsen øger 

trivslen og læringen hos eleverne i Frederikshavn Kommune, og med disse nye målsætninger 

mener vi, at vi tager endnu et skridt i den rigtige retning for en kvalificeret inklusionsindsats 

og herigennem opnå vores opstillede målsætning. 
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Dialogmøde, den 7. april 2016.

To medarbejdere i undervisningen

De enkelte distrikters overvejelser i forhold til at konvertere timer om.

Skoledistrikt Syd:

Skolebuskørselen i Syd er en stor udfordring i forhold til skoledagens længde. Dagligt er der kun to 

hjemkørsler med skolebusser. Dette er en medvirkende årsag til at elever ned til 4. klasse to dage om ugen 

med t lange skoledage, hvor skoledagen først slutter kl. 15.20.

Skoledistrikt Øst

I Skoledistrikt Øst oplever man, at værdien af det eleverne får ud af undervisning/aktiviteter sidst på dagen 

ikke ret stor. Det skaber frustrationer hos eleverne.

Skoledistrikt Nord

Der er mange klasser med mange elever i. Ved at give mulighed for at konvertere nogle af timerne til den 

understøttende undervisning om til, at der kan være to medarbejdere med i undervisningen, vil give mere 

tid til den enkelte elev. Med to voksne i undervisningen vil det også være muligt med mere holddannelse.

Skoledistrikt Vest

Begrundelsen for at konvertere timerne til den understøttende undervisning om til at der er to 

medarbejdere med i undervisningen må ikke være, at dagen bliver kortere. Man skal gøre det som er bedst 

for eleverne og som understøtter deres trivsel og udvikling.

Generelle betragtninger:

 Vil en forskellighed distrikter imellem kunne skabe intern konkurrence og vil skoler blive valgt fra pga.

deres strukturering af skoledagen.

 Vi skal give tid til at tingene får lov til at lande og det skal lærerne/pædagogerne også

 Skolebuskørslen er meget styrende for tilrettelæggelsen af skoledagen.

 De valg der træffes på de enkelte skoler skal træffes med det mål at skabe god trivsel for børnene.

 At vi møder trætte børn er mere nuanceret end at skoledagene for lange.

 Når der træffes valg er det altid med det sigte at børnenes læring i centrum. 

 Børn med særlige behov er meget udfordret af den lange skoledag. 

 Det vil være godt at få lærerne og pædagogerne til at være sammen om undervisningen og bruge deres 

forskellige kompetencer.

Hvis timer fra den understøttende undervisning konverteres om til to medarbejdere, skal ressourcerne 

anvendes i de klasser hvor den understøttende undervisning forsvinder.

Der kan også være differentierede behov i de forskellige afdelinger.



2

I Indskolingen mærker eleverne ikke så meget, at skoledagen er blevet længere, da det bare er en ændring i 

fordelingen af tiden mellem SFO og skole.

Vi har en Uddannelsesstrategi, som kræver en tættere kobling til forenings og erhvervslivet. Aktiviteter i 

denne sammenhæng vil i mange tilfælde være en del af den understøttende undervisning.

Samarbejde mellem lærerne og pædagogerne

 Pædagogerne bruger meget af deres arbejdstid i skoledelen, det bevirker, at kvaliteten i SFO bliver 

ringere.

 Det er svært at lave et godt pædagogisk tilbud i SFO, da de er meget kort tid til rådighed.

 SFO bliver let ren opbevaring pga. den korte tid der er til rådighed

 Lærerne har skullet vænne sig til, at pædagogerne skulle med ind på lærernes område. Det har ikke 

altid været problemfrit.

 Man er godt på vej med et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger, men der er lang vej endnu.

 Når der skal samarbejdes, er det nødvendigt at give den nødvendige tid.

 Der er vilje til samarbejdet men man er udfordret på den manglende tid til fælles forberedelse.

Anbefaling til Børne- og Ungdomsudvalget:

Børne- og Ungdomsudvalget bør uddelegere beslutningen til Distriktsskolerne, da der kan være forskellige 

behov på de forskellige skoler.

BUU udstikker overordnede retninger og skolerne udmønter.

Ledelse og medarbejdere skal beskrive hvorfor og hvordan det skal udmøntes.
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Økonomiske	udgifter	ved	at	konvertere	understøttende	undervisning	om

til	at	have	to	medarbejdere	med	i	undervisningen.

Indskoling
Det er mest hensigtsmæssigt, på baggrund af den aldersintegrerede undervisning, at nøjes med at 

konvertere den del af den understøttende undervisning som 3. klasserne har, således eleverne i 

indskolingen bibeholder samme timeantal. Når skoledagen bliver længere skal SFO’en åbne tidligere. Der er 

pasningsgaranti for denne aldersgruppe. 

SFO’ernes ekstra åbningstid må ikke betyde en ekstra udgift for forældrene, da dette tilbud skal være gratis 

jf. lovgivningen.

Ved ekstra 5 timers åbent i SFO ved 1595 børn med eftermiddagsplads 4.805.735 kr. årligt

Mellemtrin/udskoling
På mellemtrin vil klub og SFO II skulle holde længere åbent. I nedenstående beregning er forudsat at 

undervisningen stopper på samme tid alle dage. Kan dette ikke lade sig gøre, vil udgiften blive større. 

Klubbens andel er beregnet ud fra den andel der blev fjernet fra klubtilbuddene da skoledagen blev 

længere. De ekstra faglige timer på mellemtrinnet er fratrukket det oprindelige beløb.  

Ekstra åbent 2,5 time i SFO ll ved 38 børn       68.558 kr. årligt

Ekstra åbent i klubberne 1.625.000 kr. årligt

Diverse
I ovenstående er der ikke taget hensyn til de ekstra udgifter der vil komme til kørsel. På mellemtrinet og i 

udskolingen vil eleverne få meget forskelligt fri. Det vil derfor blive nødvendigt med flere hjemkørsler end 

de nuværende 2. 

Der er desuden forudsat, at den medarbejderfordeling vi har for nuværende i forhold til den 

understøttende undervisning fastholdes. 

Beregningen er foretaget ud fra nuværende fritidsstruktur. 

Det skal bemærkes at der ved flere børn end ovenstående vil være en øget udgift. Hvis man ændrer 

forældrebetalingsandelen på mellemtrinet for SFO II vil det desuden betyde en ekstra omkostning til 

søskende tilskud og friplads. 
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Til Børne- og Ungdomsudvalget

Vi har i skolebestyrelsen for Skoledistrikt Syd med interesse læst orienteringsbrevet af 6. november 2015, 

som følger op på dialogmøderne i efteråret. I den forbindelse ønsker vi at knytte nogle bemærkninger til 

det punkt, der drejer sig om tolærerordningen, idet vi kan konstatere, at dette vil blive taget op på 

kommende møder i udvalget.

Indledningsvist vil vi understrege, at vi er af den opfattelse, at udnyttelse af muligheden for 

tolærerordningen i mange tilfælde vil være af stor værdi og at vi i høj grad støtter tiltag, som øger 

ordningens udnyttelse. Vi er derfor godt tilfredse med, at spørgsmålet vil blive behandlet på de kommende 

udvalgsmøder, idet det ikke er vores indtryk, at ordningens anvendelse har stor udbredelse i dag.

Da vi blandt andet gennem dagspressen kan erfare, at der rundt om i landet er stor forskel på, hvorledes 

skolereformen og det lovgivningsmæssige grundlag for de kommunale valgmuligheder, som denne giver, 

fortolkes og udmøntes i praksis, og da der heller ikke på dialogmødet syntes fuldstændig klarhed herom, er 

det vort håb, at vi med dette brev kan bidrage til at skabe det bedste grundlag for de kommende 

udvalgsdrøftelser.

Indførelsen af muligheden for at anvende to-lærerordningen i Folkeskolelovens § 16 b anfører, at det er 

Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til undervisning 

med 2 lærere og dermed fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Bestemmelsens 

anvendelsesmuligheder, er af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling uddybet ved brev af 26. 

august 2015, som er stilet til alle kommunalbestyrelser. I brevet anføres blandt andet:

”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. [vores fremhævning]

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.”



Sidstnævnte afsnit synes nærmest at måtte forstås på den måde, at muligheden bør benyttes i videre 

omfang og ud fra en mere generel betragtning omkring hensigtsmæssigheden af skoledagens længde og 

ikke ud fra snævre betragtninger, som måske kunne være resultatet af en fortolkning af lovens ordlyd 

alene.

Afslutningsvist vil vi på ny understrege, at vi i oplandsbyerne har nogle elever med meget lange skoledage, 

idet der opleves lang bustransporttid efter endt skoledag, ligesom det kan konstateres, at mange elever 

ikke har overskud til det fritidsliv, som de havde før reformen. Idet Folkeskoleloven understreger ønsket om 

at samarbejde med blandt andet lokalsamfundets foreningsliv, bør hensynet til at skoledagens længde ikke 

kommer til at modarbejde foreningslivet efter vores opfattelse tillige vægtes i forbindelse med at skabe 

lokal mulighed for at udnytte 2-lærer-ordningen. En så decentral beslutningskompetence som muligt, må 

alt andet lige betyde en øget mulighed for at træffe beslutninger, som i overensstemmelse med lovens 

hensigt tilgodeser elevernes trivsel og faglige udbytte.

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående, såfremt udvalget måtte ønske dette.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd
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Notat

Udkast til revideret Integrationspolitik

Dato: 21. marts 2016

Integrationspolitikken

Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for 

udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune.Vi vil i samarbejde med vores 

tilflyttere arbejde for, at de kan:

 komme i arbejde eller uddannelse

 lære dansk 

 blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan 

selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget 

l iv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil 

vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund

Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik, 

efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det 

tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske 

borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn 

kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det 

nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre 

tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og 

samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at 

opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Definitioner

Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge, 

arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov 

om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige 

lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som 

arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.

Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:

1229016

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen
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 Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende 

politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af 

integrationsindsatsen.

 Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og 

samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 

fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

 Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et 

dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

 Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er 

kommunenshandlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende 

og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem 

beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og 

fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 

deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, 

arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt. 

 at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.

 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer.

 at integrationsindsatsen understøtter den gensidige positive udvikling i lokal 

samfundet. 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens 

integrationsindsats.

 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 

enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og 

antiradikalisering

 at den kommunale indsats skal forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter.
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Service- og kvalitetsmål

Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående 

områder:

 Bolig og Bosætning 

 Modtagelse af nye borgere

 Beskæftigelse

 Ansættelsespolitik

 Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

 Børn og unge

 Førskolebørn (0 - 6 år)

 Skole og fritid

 Ungdomsuddannelse – UU

 SSP-samarbejdet

 Kultur og Fritid

 Sundhed, handicap og socialpsykiatri

 Ældre

 Samarbejdet med lokal- og civilsamfund

 Integrationsplan

Bolig og bosætning

En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.

Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge 

sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers 

almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole 

og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor 

elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter 

integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en 

række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af 

bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet 

på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund. 

Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem 

adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre 

hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at 

understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at 

boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber 

samt via private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle 

økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 

Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på 

behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 

overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og 

arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i 

udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:

 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,

som fritidsliv.

 Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at 

der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med 

modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig 

offentlig transport dertil.

 Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi, 

der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget 

integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere

Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund. 

Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en 

overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket 

integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:

 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes 

aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

 Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for deresrettigheder og pligter i 

Danmark og i Frederikshavn kommune.

 Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.

 Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, -

herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og 

fritidstilbud og foreninger.

 Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 

forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse

 Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 

med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

 Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerenspersonlige ressourcer samt 

faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

 Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 

særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog 

og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 

vellykket integration.

Beskæftigelse

Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere 

beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne 

beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og 

indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:

 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med 

dansk baggrund.

 Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 

højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 

indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og 

kompetencer.

 Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 

arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 

uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 

jobåbninger. 

 Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være 

kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder 

og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 

Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 

arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske 

minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig 

organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i 

positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen.
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 Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige 

arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere 

med problemer ud over ledighed. 

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk 

kultur og samfundsforhold. Dette er vigtige forudsætninger for at fungere i 

lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne og på arbejdspladsen.Sprog, kultur og 

samfundsforhold læres bedst i arbejds- og hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at 

vi arbejder aktivt med beskæftigelse som grundlag for undervisning i dansksprog og 

dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:

 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig 

dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

 Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 

beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 

Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende 

har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til 

livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer 

og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare 

udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af 

afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.

Service- og kvalitetsmål:

 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, 

så de får en viden og forståelse af tilbuddenesindhold, og hvad det vil sige at 

være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

 Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal 

tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale 

problemstillinger. 

Førskolebørn (0 - 6 år) 

Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i 

dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere 

sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler 

for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i 

dagtilbuddenes hverdag,på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til 

familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og 

inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i 

børnegruppens dagligdag.

Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler 

tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn 

med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres 

til og motiveres for denne løsning.

 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have 

behov for sprogstimulering, med henblik på at afdække behovet for støtte til 

barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid

(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af 

organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj 

2016)

Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for 

videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og 

inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn 

Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte 

pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og 

sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:

 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk 

sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

 Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger 

for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med 

henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som 

andetsprog. 

 De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 

undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes 

almindelige undervisning.

 Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for 

indplacering i den lokale distriktsskole.
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 Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 

folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

 Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til 

et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU

Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en 

ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede 

unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:

 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en 

erhvervsuddannelse.

 Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 

behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel 

mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således 

også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt 

indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske 

kammerater.

 Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af 

tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 

som betinger en særligt målrettet indsats.

 Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 

koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 

Kultur og fritid

Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det 

frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og 

kvalitet - og hvor der er plads til alle.Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at 

spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på 

lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale 

netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.
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Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

 Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og 

indvandrere om foreningslivets mange tilbud.

 Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og 

indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information 

og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

 Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 

m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller 

lave arrangementer.

 Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige 

kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører

 Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri

Et af Frederikshavn Kommunesmål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social 

ulighed i forhold til borgernes sundhed.Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er

sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor 

udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering 

ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc. 

tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

 Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med 

integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund.

 Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 

kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med 

handicap og deres familier. 

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i 

det enkelte menneske og detsmulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 

værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp givestil borgere, der ikke 

længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den 

enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne 

opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i 

indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og 

information om tilbud til ældre i kommunen.

 Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som 

barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den 

almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet

Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og 

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt 

på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til 

at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 

bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan

Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –

der skal fungere som kommunensplan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og 

kvalitetsmål indfries. Integrationsplanen præsenteres for de relevante politiske udvalg. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 

målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

 tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de 

integrationspolitiske mål

 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen
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Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering Dato: 31.marts 2016

Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels 

politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale 

integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og 

handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.

Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder 

integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal 

være kendt i organisationen.

Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.

Der ønskes etableret en netværksbaseret organisering, hvor nøglepersoner på de 

enkelte områder dels mødes fysisk efter en mødeplan og dels har virtuel kontakt via 

særlige grupper på Yammer eller Letdialog.

Grupperne skal faciliteres løbende og der skal være en netværksadministrator.

Der foreslås følgende niveauer:

Styregruppe 

Hvem: Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU + 

BUU

Mål: Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og 

organisationen

Indhold: Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte: At integrationspolitikken efterleves 

Eksterne/

Civilsamfund

Styregruppe

Lederforum

Frontpersonale
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Kommissorium for styregruppen

For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i 

integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som 

den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for 

integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og 

centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.

Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens 

mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede 

integrationsplan. 

Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på 

integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk 

vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling 

mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik. 

Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de 

respektive politiske udvalgs beslutning.

Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et 

samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Koordinerende Lederforum

Hvem: Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC, 

Familieafdeling, Skole- og børneområdet, 

Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål: Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og 

målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold: Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. 

Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående 

opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til 

styregruppe. 

Udbytte: At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret 

indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Frontpersonale

Hvem: Alle medarbejdere der har berøring med integration

Mål: At bibringe organisationen viden og dermed handlingskraft ud 

fra et fælles grundlag 
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Indhold: Sikre at handlingsplanen er kendt for alle og ansvaret entydigt 

placeret i organisationen

Udbytte: Sammenhængskraft i handlingerne og sikre at opgaverne 

placeres og løses det rette sted

Eksterne/civilsamfundet

Hvem: Sprogskole og andre leverandører, foreninger, frivillige 

organisationer, politi, arbejdsgivere, faglige organisationer 

etc.

Mål: At sikre et fælles udgangspunkt for den samlede integration 

af nydanskere

Indhold: Temabaseret

Udbytte: Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for 

samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,51

Februar 6,52 5,72 6,68 7,64

Marts 4,81 6,04 6,94 5,91

April 4,17 4,73 4,85

Maj 4,22 4,71 4,37

Juni 4,22 4,44 4,6

Juli 3,43 3,75 3,45

August 3,88 4,48 4,22

September 5,12 5,91 5,57

Oktober 5,06 5,6 5,77

November 5,73 6,2 6,49

December 5,25 5,43 5,7

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,66

Sagsnummer: 

Forfatter:

Karina Juul Sundvall

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts

2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr. 
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom. 8,35 4,62 4,36 4,04 4,61 5,43 6,86 7,53 7,99 5,61 6,23 8,04 5,26 6,04

Økonomi og Personale 2,79 2,11 0,82 1,26 0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 3,78 1,83

Park og Vej. 6,95 3,21 3,25 4,48 3,82 4,89 6,05 4,16 4,63 4,30 2,81 3,72 2,74 4,24

Teknik og Miljø 3,97 3,84 3,87 6,19 4,12 3,19 3,54 3,46 5,48 2,90 2,91 4,81 2,40 3,90

Udvikling og 

Erhvervssekretariatet

2,98 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,97 0,00 1,44 1,24 1,11 0,00 0,33 0,68

Familie 3,19 1,97 2,55 4,04 2,76 3,83 5,40 5,89 5,43 5,01 6,13 7,74 5,06 4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Børn og Skole 6,67 4,71 4,10 4,29 2,51 4,37 6,01 5,78 6,64 5,72 6,66 7,56 6,18 5,54

Arbejdsmarked 7,33 3,36 3,63 3,87 2,38 2,25 4,41 5,80 6,10 4,17 6,55 7,32 4,38 4,75

Bibliotek og Borgerservice 5,99 4,14 1,59 2,93 2,21 2,34 4,09 5,42 4,45 3,60 5,30 6,19 5,10 4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Ungeenhed 6,74 5,31 5,67 6,66 4,69 3,00 5,56 5,66 8,34 7,50 6,81 9,27 7,37 6,28

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi

3,52 1,14 1,09 2,06 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,40 3,78 5,14 2,34

Sundhed og Pleje 7,40 5,53 5,24 5,25 4,04 4,76 6,08 6,24 6,76 6,76 7,47 7,95 6,81 6,14

Ledelsessekretariat 0,69 0,70 0,00 0,00 0,00 0,82 1,95 1,39 0,00 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20

Social- og 

Sundhedsmyndighed

4,57 2,66 2,67 2,00 2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,18 2,95 3,28 3,28

Handicap og Psykiatri 9,39 7,03 5,49 4,59 3,90 5,16 5,93 7,75 8,98 7,45 7,78 10,83 6,77 6,96
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