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1 (Åben) Omkonstituering i Venstre - Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2016-02382

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Venstre har meddelt følgende rokering i Børne- og Ungdomsudvalget:

 Pia Karlsen udtræder af Børne- og Ungdomsudvalget og erstattes af Anders 

Broholm.

Rokeringen er taget til efterretning af Frederikshavn Byråd den 31. august 2016.

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

 tager rokeringen til efterretning og byder velkommen til Anders Broholm i 

udvalget.

 drøfter opgavefordelingen i udvalget 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Udvalget byder velkommen til Anders Broholm.
Anders Broholm vælges som næstformand.

Bilag
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2 (Åben) Stedfortræder for medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2014-01577

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Ida Skov fra Enhedslisten har meddelt, at hun af personlige årsager vil 

være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af Frederikshavn Byråd fra 31. august 

2016. Orlovsperioden forventes at vare 2 måneder.

Enhedslisten har meddelt, at Poul-Erik Andersen indtræder i Ida Skovs pladser i byråd, 

Økonomiudvalg og Børne- og Ungdomsudvalget.

Frederikshavn Byråd har på mødet den 31. august 2016 godkendt, at Poul-Erik Andersen 

indtræder i byrådet.

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

byder Poul-Erik Andersen velkommen i udvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget byder velkommen til Poul-Erik Andersen.

Bilag
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3 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse 2016-2020
Sags ID: EMN-2016-01570

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU/ØU

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. juni 2016 Økonomiudvalgets anbefaling om, at give Børne-

og Ungdomsudvalget mulighed for at skabe balance mellem forbrug og budgetramme i 

Center for Familie over en treårig periode. For at støtte denne proces bevilgede Byrådet 

34 mio. kr. til Center for Familie fordelt over årene 2016-2019. Samlet set betyder det, at 

Center for Families budget efter tilførsel af 34 mio. kr. og inklusiv de vedtagne 

rammereguleringer, skal tilpasses med 20 mio. kr. i perioden 2016-2020. 

Børne- og Ungdomsudvalgets handleplan for budgetoverholdelse bliver fremlagt for 

Økonomiudvalget den 28. september 2016. Center for Familie har udarbejdet forslag til 

vedlagte handleplan, inklusiv beskrivelser af en række omlægningsaktiviteter afledt af 

handleplanen.

Handleplanen samt beskrivelserne af de afledte omlægningsaktiviteter har været sendt til 

udtalelse i MED-systemet og I Handicaprådet. Udtalelser fra Handicapråd, Center-MED 

samt lokal-MED’erne tilsendes Børne- og Ungdomsudvalget forud for mødet.

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

 drøfter den vedlagte handleplan for budgetoverholdelse samt de fremsendte 

udtalelser

 anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet

Et flertal i udvalget anbefaler handleplanen overfor Økonomiudvalget. Et flertal i udvalget 
ønsker at følge planen tæt.

Ø kan ikke anbefale handleplanen overfor Økonomiudvalget.

Bilag
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 Oversigtsdokument handleplan CFA_ MED og BUU (1378995 - EMN-
2016-01570)

 omlægningsaktivitet - netværksindsats (1386574 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet-DCF og Skansen (1386575 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet - familiehuset og projekt skagen (1386576 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - udslusnigspladser Krisecenter (1386577 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - Theraplay (1386578 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet evalueringskultur og mindset  (1386579 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - SKP - misbrugsindsats (1386580 - EMN-2016-

01570)
 Samlede udtalelser vedr. handleplan for budgetoverholdese - Center 

for Familie (1407320 - EMN-2016-01570)
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4 (Åben) Status på søgning til fritidstilbud til børn i 3. klasse
Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har over foråret 2016 behandlet og besluttet en ændret 

tilbudsvifte og organisering af fritidstilbuddene til børn i skolernes 3. klasser. Overordnet 

har den nye organisering betydet, at børn i 3. klasse enten kan gå i et klubtilbud under 

ungdomsskoleloven eller i en SFOI på deres skole. Klubtilbuddene under 

ungdomsskoleloven har lokaler i tilknytning til de tre fritidscentre i Skagen, Frederikshavn 

og Sæby. Det er derfor i disse byområder, at beslutningen har givet mulige ændringer i 

søgemønstret til fritidstilbud for børn i 3. klasse.

En opfølgning på status omkring starten viser, at søgningen til de to tilbudstyper pr. 

september 2016 fordeler sig som det fremgår af skemaet (børn født i 2007):

3. klasse
(født i 2007)

I alt i 3. kl. 
på skolerne

I SFO I I Klubtilbud Uden 
fritidstilbud

Skagen skoleafdeling 34 11 (32 %) 7 (21 %)    16 (47 %)
Sæby Skoleafdeling 82 32 (39 %) 25 (30,5 %) 25 (30,5 %)
Frederikshavn -
Bangsbostrand 
skoleafdeling

70 39 (56 %) 0 31 (44 %)

Frederikshavn -
Nordstjernen 
skoleafdeling

112 68 (61 %) 0 44 (39 %)

Frederikshavn -
Frydenstrand 
skoleafdeling

79 47 (59 %) 0 32 (41 %)

Samlet set svarer det til at ca. 60,5 % af 3. klasseeleverne i disse områder er i enten SFO 

eller klubtilbud. I 2015 var der til sammenligning i alt ca. 65,5 % af 3. klasserne som 

benyttede en plads i SFO. 

Fordelingen mellem SFOI og klubpladser pt. vil give en budgetmæssig udfordring. Der vil 

foreligge beregning herfor ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2016.

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

tager orienteringen til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) Status på byggeri af børnehuse i Aalbæk og i Sæby
Sags ID: EMN-2015-50311

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget satte i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde en række 

om- og nybygningsprojekter i gang. I 2016 er det Aalbæk Børnehave og Børnehuset 

Sættravej i Sæby, der er prioriteret.

Overordnet set planlægges byggerierne ud fra Ejendomscentrets reviderede notat om 

bygningsændringer i Bæredygtigt Børneområde og den godkendte investeringsplan hertil 

(Økonomiudvalget den 9. september 2015). 

Status for ombygningen i Aalbæk er, at Ejendomscenter og Center for Børn og Skole 

sammen med repræsentanter for ledelse, medarbejdere og forældre i Aalbæk Børnehave 

og Aalbæk Skole har arbejdet med ønsker, muligheder og behov til deres nye 

bygningsmæssige rammer i Aalbæk Skole.  Byggeprocesmøderne blev afsluttet ultimo 

juni, hvor procesforslaget er blevet præsenteret for arbejdsgrupperne, og nu er overgået 

til den videre tekniske byggeprojektering i Ejendomscenteret.

Indholdsmæssigt har der været fokus på at finde en form så børnehave, skole og 

bibliotek kunne indgå i nye ombyggede rammer på Aalbæk Skole - både hver for sig og 

sammen.

I Sæby, til Børnehuset Sættravej, har der ligeledes været igangsat en byggeproces med 

inddragelse af lokale interessenter fra Dagtilbudsdistrikt Syd. Ejendomscenter-, forældre-, 

medarbejder- og ledelsesrepræsentanter har arbejdet med oplæg til behovene i en ny 

bygning på grunden, hvor børnehuset ligger. Byggeriet dimensioneres med ca. 1300 m2

til i alt 130 vuggestue- og børnehavepladser samt lokaler til dagplejernes legestue og 

familiestuen i Sæby.

Siden byggeprocesmøderne blev afsluttet har Ejendomscenteret arbejdet med skitser og 

byggeprogram for projektet. Projektet er siden forelagt byggeprocesgruppen og har netop 

været udbudt i fagentrepriser. Byggeprogrammet beskriver rammerne for den nye 

bygning, som placeres hvor det gamle stuehus var, dog bevares samtidig en mindre del 

af den nordlige fløj. Visionen er at skabe en moderne aldersintegreret daginstitution med 

en pædagogik, der lægger vægt på naturuniverset, sundhed og den digitale virkelighed. 
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Byggeprogrammet beskriver mere om hvordan sammenhængen mellem husene, og 

arealernes disponering i forhold til byggeprocesgruppens ideer og behov. 

Nedrivningen af det gamle stuehus er undervejs. Udbudsfristen for de forskellige 

entrepriser var den 7. september 2016 og selve byggeriet kommer til at strække sig fra 

september 2016 til maj 2017. 

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

tager orienteringen om status til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Folkeskolernes Trivselsmålinger 2016
Sags ID: EMN-2016-01439

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Frederikshavn Kommune

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Hvert år bliver der gennemført en trivselsmåling blandt eleverne i 0. klasse til og med 9. 
klasse. 

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen 
(0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til 
deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø.

Nedenfor er der uddrag af resultaterne fra Frederikshavn Kommune for henholdsvis de 
yngste elever og de ældre elever.

Trivselsmålingerne, 0.-3. klasse
På baggrund af resultaterne i Trivselsmålingerne for børnehaveklasse til 3. klasse har vi 
lavet et kort sammendrag af resultaterne indenfor de seks kategorier:

 Social trivsel
- Eleverne er glade for skolen og kammeraterne.
- Mere end halvdelen af eleverne bliver af og til drillet, så de bliver kede af det

 Faglig trivsel
- Eleverne oplever, at de kan løse de faglige udfordringer, samt at de kan 

koncentrere sig i timerne

 Støtte og inspiration
- Eleverne er glade for deres lærere og synes de lærer noget spændende.
- 45 % af eleverne mener ikke de er med til at bestemme, hvad de skal lave i 

timerne

 Ro og orden
- 52 % af eleverne synes det tit eller nogle gange er svært at høre, hvad 

læreren siger.

 Øvrige spørgsmål
- Mange elever oplever, at de tit eller nogle gange har ondt i maven eller 

hovedet.
- 42 % af eleverne synes ikke, at skolens toiletter er rene og kun 16 % synes 

de for det meste er rene.

 Fysiske og æstetiske omgivelser
- 83 % af eleverne synes de tit eller nogle gange bliver forstyrret af larm i 

timerne.
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- Størstedelen af eleverne synes der er flot på skolen og at deres udearealer 
er gode.

Trivselsmålingerne, 4.-9. klasse
I Frederikshavn Kommune er der ikke sket ændringer i elevernes trivsel, når man 
sammenligner de to gennemførte målinger i henholdsvis 2015 og 2016.
På de fem indikatorer, hvor der bliver målt ligger Frederikshavn Kommune 0,1-0,2 point 
under landsgennemsnittet.
Skoleafdelingernes generelle trivsel ligger i spændet mellem 3,3 og 4,0, hvilket giver et 

kommunalt gennemsnit på 3,7.

Indikatorer: Skoleåret 2014-15 Skoleåret 2015-15

Frederikshavn Landsplan Frederikshavn Landsplan

Generel 
skoletrivsel

3,7 3,7 3,7 3,8

Faglig trivsel 3,7 3,7 3,7 3,8

Social trivsel 4,0 4,1 4,0 4,1

Støtte og 
inspiration

3,2 3,3 3,2 3,3

Ro og orden 3,6 3,7 3,6 3,8

Elevernes trivselsscore er kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0(ringest mulige trivsel); 
2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0(bedst mulige trivsel)

Nedenstående skema viser, hvor mange skoleafdelinger, der har opnået de forskellige 
scorer i de forskellige beregnede kategorier. 
Der kan ligeledes aflæses, hvor mange skoleafdelinger, der opnået resultater, der ligger 
henholdsvis over, under og på kommunegennemsnittet
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skoletrivs
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1 1 1 7 2 2
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1 1 5 4 2 1

Støtte og 
inspiration

3 4 2 2 1 1 1

Ro og 
orden

5 3 3 1 2

= kommunegennemsnit

På baggrund af de opnåede resultater, har vi udarbejdet et sammendrag med resultater, 
der afviger enten i en positiv eller i en negativ retning.

Faglig trivsel
Skoleafdelingernes faglige trivsel ligger i spændet 3,1 – 3,9.

Kommunegennemsnit = 3,7
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Godt halvdelen af eleverne har ofte svært ved at genfinde koncentrationen, hvis de er 
blevet forstyrret i undervisningen.
Ca. 70 % af eleverne vurderer, at de klarer sig godt og gør gode faglige fremskridt og 76 
% svarer at deres lærere synes godt eller virkelig godt om elevernes fremskridt.

Social trivsel
Skoleafdelingernes sociale trivsel ligger i spændet 3,5 – 4,4

Kommunegennemsnit = 4,0

Eleverne er generelt glade for deres skole og føler sig trygge, og at de hører til på skolen.

Eleverne er glade for deres klasser, og synes de har venlige og hjælpsomme 

klassekammerater. 

Knap halvdelen af eleverne er bange for at blive til grin i skolen.

11 % af eleverne er blevet mobbet engang imellem, tit eller meget tit.

Støtte og inspiration
Skoleafdelingerne er placeret i et spænd fra 3,0 – 3,8

Kommunegennemsnit = 3,2

45 % af eleverne oplever, at de sjældent eller aldrig er med til at bestemme, hvad de skal 
arbejde med i klassen, mens 14 % oplever, at de tit eller meget tit har medindflydelse.
Godt 80 % af eleverne synes, at undervisningen er spændende og 40 % synes at 

undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

Ro og orden
Skoleafdelingerne er placeret i et spænd fra 3,5 – 4,0

Kommunegennemsnit = 3,6

Det er på området ”Ro og orden”, hvor Frederikshavn Kommune skiller sig mest ud i 
forhold til den opnåede score på landsplan.
50 % af eleverne svarer at deres lærere engang imellem, sjældent eller aldrig møder 
præcist.
Ca. 80 % synes det er let at høre hvad læreren siger.
Ca. 20 % oplever at læreren har svært ved at skabe ro, hvis der er larm i klassen.

Som opfølgning på de gennemførte Trivselsmålinger har Skole- og Dagtilbudschefen 
afholdt Trivselssamtaler med de fire skoleledelsesteam 
Med udgangspunkt i de opnåede resultater på Distriktsskolerne eller skoleafdelingerne er 
der udarbejdet handleplaner, som beskriver, hvordan de enkelte skoler vil arbejde med 
deres problematikker.
Handleplanerne er vedlagt som bilag

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

 160622 Notat om resultaterne for trivselsundersoegelsen i folkeskolen 
2016 (1401197 - EMN-2016-01439)

 Handleplaner, Trivselsmålinger 2016 (1401192 - EMN-2016-01439)
 4.-9. klassetrin, Frederikshavn Kommune, 2015-2016 (1327321 -

EMN-2016-01439)
 0.-3. klassetrin; Trivselsmåling, Fderikshavn Kommune, 2015-2016 

(1327320 - EMN-2016-01439)
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7 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2017 for Børne-og 
Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2013-01627

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 31. august 2016, plan for afvikling af byrådets møder i 

2017. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

byrådet foreslås møder i Børne- og Ungdomsudvalget som hovedprincip afviklet i 

begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

Torsdag den 12. januar 2017

Torsdag den 02. februar 2017

Torsdag den 16. marts 2017

Torsdag den 06. april 2017

Torsdag den 04. maj 2017

Torsdag den 08. juni 2017

Torsdag den 17. august 2017

Torsdag den 07. september 2017

Torsdag den 12. oktober 2017

Torsdag den 09. november 2017

Torsdag den 07. december 2017

Mødestart kl. 15.00.

Børne- og Ungdomsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 

udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.

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

mødekalender for 2017 fastlægges.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt. Mødetidspunktet ændres til kl. 15.30.
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Bilag
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8 (Åben) September 2016 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2013-01659

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder

 Månedsopfølgning

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

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Udvalget afholder et ekstraordinært møde den 21. september kl. 17.00 – 19.00.

Udvalgets møde i november flyttes til den 3. november.

Bilag
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