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1 (Åben) Delmål for Uddannelsesstrategi
Sags ID: EMN-2015-50133

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2015 

Uddannelsesstrategien ”Nutidens børn og unge – Fremtidens medarbejdere” med 

målsætningen, at ”45 % af en ungdomsårgang skal vælge erhvervsfaglig uddannelse”.

Der er opstillet flg. delmål for at understøtte Frederikshavn Kommunes arbejde med 

Uddannelsesstrategien. 

Delmål 1:

Inden udgangen af 2016 er der nedsat en Partnerskabsgruppe med repræsentanter fra 

kommunen, det lokale erhvervsliv, de lokale ungdomsuddannelser, de faglige 

interesseorganisationer og folkeskolerne.

Partnerskabsgruppen skal efter formålet i uddannelsesstrategien bl.a. arbejde med 

indsatser som understøtter de unges erhvervsfaglige uddannelsesmuligheder. Der skal 

fokus på det tætte samarbejde af høj kvalitet mellem skoler og ungdomsuddannelserne 

således, at de unge rustes til at træffe kvalificerede valg af uddannelse.

Der skal udarbejdes et kommissorium, der beskriver Partnerskabsgruppens arbejde og 

mødevirksomhed.

Partnerskabsgruppen skal mødes 4 gange årligt.

Delmål 2:

Der bliver skabt kontakt til lokale virksomheder og i et samarbejde mellem 

erhvervsplaymaker, folkeskolerne og lokale virksomheder bliver der udviklet 

undervisningsforløb og projekter, som skal sikre et samarbejde mellem aktørerne.

 Primo 2017 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 10 forskellige 

virksomherder, som hver vil tilbyde 3 virksomhedsbesøg.

 Primo 2018 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 20 forskellige 

virksomherder, som hver vil tilbyde 3 virksomhedsbesøg

 Primo 2019 vil der være undervisningsforløb med inddragelse af 25 

virksomherder, som hver vil tilbyde 4 virksomhedsbesøg

Primo 2017 bliver der oprettet en netportal, hvor skolerne kan få overblik over de 

forskellige undervisningsforløb. Netportalen bliver en integreret del af folkeskolernes 

læringsplatform ”Min uddannelse”.
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De ovenover beskrevne delmål understøtter den overordnede målsætning om, at 45 % af 

en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse og er dermed med til at indfri 

nedenstående delmål.

Nedenstående delmål er de procentuelle skridt, der forventes, for at opnå de 45 %. 

Delmål 3:

Nedenstående tabel viser, hvor mange unge i alderen 18 – 24 år, der pr. 22. september 
2016 er bosiddende i Frederikshavn Kommune og er i gang med eller har gennemført en 
EUD.(kilde: UU Frederikshavn)

Alder Antal unge Antal unge - EUD % sats
18 år 764 153 20,0
19 år 728 145 19,9
20 år 690 201 29,1
21 år 604 197 32,6
22 år 524 182 34,7
23 år 506 195 38,5
24 år 507 197 38,9

Forventningen er, at andelen af de 24 årige med en erhvervsfaglig uddannelse vil være 

stigende, således at % satsen i

 2018 er på 41 %

 2022 er på 45 %

I 2016 vælger 24,1 % af de elever som forlader grundskolen efter 9. og 10. skoleår i

Frederikshavn en erhvervsuddannelse, dette tal er i Region Nordjylland 22 % og på 

landsplan på 18,4 %.

I nedenstående skema kan udviklingen for de seneste 4 årgange aflæses.

Årstal Valgte erhvervsuddannelse
Fra 9. 
klasse

Fra 10. 
klasse

I alt Antal %

2013 401 403 804 158 19,6
2014 401 373 774 179 23,1
2015 325 307 632 149 23,6
2016 353 324 677 163 24,1

For at opnå den beskrevne målsætning om, at 45 % skal vælge en erhvervsuddannelse, 

skal der også være flere, der vælger en erhvervsuddannelse fra grundskolen.

Andelen af unge, der bliver optaget på en erhvervsuddannelse vil være stigende i de 

kommende år, således at % satsen i 

 2018 er på 26 %

 2020 er på 30 %

Erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen deltager på mødet, hvor han vil fortælle 

uddybende om stillingen som erhvervsplaymaker samt give en status på arbejdet med 

Uddannelsesstrategien.
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Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

drøfter delmålene og tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag
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2 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august for Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2015-50160

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 

budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. 

Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et 

skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en redegørelse (se 

bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige 

afvigelser eller områder af stor betydning for kommunes samlede økonomi.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme er på 884,4 mio. kr. og det forventede 

regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er et merforbrug på 9,4 mio. kr. og et 

mindreforbrug 0,8 mio. kr. på anlægsrammen.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

 tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning

 beslutter tiltag for at sikre budgetoverholdelse

 sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag

 BUU 31.08.2016 Samlede bemærkninger budgetopfølgning (1407918 -
EMN-2015-50160)

 Familie - nøgletal til budgetopfølgning 2016 (1383216 - EMN-2015-
50160)

 Bilag til BUU (1426148 - EMN-2015-50160)
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3 (Åben) Udmøntning af 4 mio. kroner i Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: EMN-2016-02630

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Under forudsætning af at byrådet på mødet den 5. oktober 2016 tildeler Børne- og 

Ungdomsudvalget yderligere 4 mio. kr. i budgetrammen for 2017, skal udvalget beslutte, 

hvordan dette beløb konkret skal udmøntes i Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetramme for 2017.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

træffer beslutning om udmøntningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at udmønte de 4 mio. kr. således:

 Nulstille rammereduktion på 3,6 mio. kr.
 0,2 mio. kr. til at afbøde aflastning.
 0,2 mio. kr. tilføres til psykologhjælp.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj.

Bilag



Børne- og Ungdomsudvalget - 06-10-2016 15:00 Side 9 af 21

4 (Åben) Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 
og specialundervisning 2017
Sags ID: EMN-2011-00806

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/BUU/BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede 

kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er 

sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels 

udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og 

Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 

2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de 

nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. 

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter 

således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

o Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland 

o Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

o Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

o Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side 

flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel 

kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de 
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politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og 

påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en 

gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu 

mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af 

rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil 

har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For 

Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som 

involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt 

brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og 

input hertil er meget velkomne.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social, sundheds og kulturdirektøren og Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at

 udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes

 orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-10-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2017 (1414301 - EMN-2011-00806)
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 Bilag 2 - Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018 (1414302 
- EMN-2011-00806)
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5 (Åben) Leasing af biler til Center for Unge
Sags ID: EMN-2016-01466

Sagsbehandler: Elizaveta Pavlovna Bendixen

Ansvarligt center: Ungeenheden

Beslutningskompetence
BUU/ØU

Sagsfremstilling
Der er i Center for Unge fokus på at nedbringe udgifterne til kørselsgodtgørelse. For at 

nedbringe kørselsudgifterne er det tidligere besluttet at lease 3 biler til Center for Unge. I 

2016 forventes der kørt 66.134 kilometer i de 3 leasede biler og 165.108 kilometer i 

medarbejdernes private biler til høj kørselstakst. Den forventede samlede udgift i 2016 er 

659.951 kr. (inkl. leasing, grøn ejerafgift, serviceaftaler, benzin og værkstedstimer samt 

kørselsgodtgørelse efter høj kørselstakst). 

Center for Unge har besluttet, at der fra 1. september 2016 kun udbetales 

kørselsgodtgørelse efter den lave kørselstakst. Det er en forudsætning for at udføre 

mentoropgaven og hjemmevejledningen i Center for Unge, at der er adgang til en bil, 

eller at medarbejderne vælger at stille privat bil til rådighed til den lave kørselstakst. 

Medarbejderne er blevet spurgt, hvorvidt de ønsker at stille privat bil til rådighed til den 

lave kørselstakst, eller at få stillet bil til rådighed. På baggrund af dette er der beregnet et 

kørselsbehov i privat bil til den lave takst samt et kørselsbehov i leasede biler. 

Ifølge det beregnede kørselsbehov er der, udover de 3 allerede leasede biler, et behov 

for at lease yderligere 3 biler. På denne baggrund er der indhentet et tilbud hos 

Kommuneleasing. 

Center for Unge anbefaler, på baggrund af de indhentede tilbud, leasing af 2 stk. Skoda 

Citigo og 1 stk. Dacia Logan (anbefalet på baggrund af bilernes størrelse og behovet i 

Center for Unge). Bilerne ønskes leaset med en løbetid på 5 år til en variabel rente. Dette 

giver en årlig leasingydelse på 50.408 kr. Bilerne vil det 5. år have en restværdi på 

54.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne-og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at Center for Unge kan indgå en leasingaftale 

på 2 stk. Skoda Citigo og 1 stk. Dacia Logan på de i sagsfremstillingen anførte vilkår. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen følges.

Sagen har været drøftet med Energibyen.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 (Lukket bilag)
 (Lukket bilag)
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6 (Åben) Ansøgning om midler til etablering af skolebod
Sags ID: EMN-2016-02525

Sagsbehandler: Vibeke Post Madsen
Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Skolebestyrelsen i Skoledistrikt Syd ansøger Børne- og Ungdomsudvalget om 370.000 

kr. til etablering af køkken til brug for skoleboden på Torslev Skoleafdeling. Der er tale om 

270.000 kr. til udstyr og ca.100.000 kr. til nødvendige bygningsændringer.

Baggrunden er et stort behov for at kunne tilbyde eleverne forplejning i skolens hverdag.

Center for Børn og Skole har på ungebyrådets foranledning i efteråret 2015 set på 

skoleafdelingernes faciliteter til produktion og salg af mad og drikke i skolebod. Dengang 

var der 4-5 andre skoleafdelinger foruden Torslev, som ikke havde køkken til 

egenproduktion, og dermed kun mulighed for at tilbyde mælkesalg eller salg af 

færdigretter fra eksterne leverandører. Torslev Skoleafdeling var dengang den eneste 

med kun een ugentlig åbningsdag for skoleboden med udsalg af mad. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ansøgningen fra 

distriktsbestyrelsen i skoledistrikt Syd drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Fremadrettet vil udvalget behandle ansøgninger om anlægsinvesteringer i forbindelse 
med budgetprocessen.

Ansøgninger kan derefter fremsendes til administrationen i marts måned.

Udvalget vil behandle denne ansøgning i forbindelse med anlægsprogrammet i 
bæredygtigt børneområde på mødet i november.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget (1413625 - EMN-2016-
02525)

 Tegning Torslev (1413626 - EMN-2016-02525)
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 (Lukket bilag)
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7 (Åben) Inklusions handleplaner for skoledistrikterne 2016- 2017
Sags ID: EMN-2015-00702

Sagsbehandler: Lise Jørgensen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Den 19. maj 2016 godkendte Børne– og ungdomsudvalget overordnede målsætninger for 

inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommunes folkeskoler. 

I arbejdet med målsætningerne i skoleregi udarbejdes der handleplaner for de enkelte 

skoledistrikters inklusionsindsats. Handleplanerne fokuserer på hvilke initiativer, der skal 

igangsættes for at skoledistriktet kan opfylde målsætningerne frem til 2020. 

Skoledistrikternes handleplaner for skoleåret 2016- 2017 er vedlagt til orientering.

Handleplanerne revideres hvert år i april måned, således at igangsatte initiativer 

evalueres og at nye målsætninger for kommende skoleår kan iværksættes.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Handleplansskema inklusion- Nord (1417222 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema inklusion - Øst (1415358 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema inklusion - Vest (1417221 - EMN-2015-
00702)

 Handleplansskema trivsel - SYD (1417219 - EMN-2015-
00702)
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8 (Åben) Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2017/2018 og 2018/2019
Sags ID: EMN-2016-02563

Sagsbehandler: Susanne Madsen

Ansvarligt center: Skoledistrikter

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for 

elevernes sommerferie i folkeskolen er der udarbejdet udkast til ferieplaner for 

skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

De nævnte dage er inklusive. 

Skolernes ferieplan 2017/2018
 Sommerferie (første skoledag) 9. august 2017
 Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober 2017
 Juleferie 20. december – 3. januar 2018
 Vinterferie 17. februar – 25. februar 2018
 Påskeferie 24. marts – 2. april 2018
 Bededagsferie 27. april – 29. april 2018
 Kr. Himmelfartsferie 10. maj- 13. maj 2018
 Pinseferie 19. maj – 21. maj 2018
 Grundlovsdag 5. juni 2018 
 Sommerferie (Sidste skoledag 29. juni 2018)

Skolernes ferieplan 2018/2019
 Sommerferie(første skoledag) 13. august 2018
 Efterårsferie  13. oktober – 21. oktober 2018
 Juleferie 21. december – 2. januar 2019
 Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019
 Påskeferie 13. april – 22. april 2019
 Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019
 Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019
 Grundlovsdag 5. juni 2019 
 Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019
 Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)

Udkast til ferieplanerne har været sendt til høring på de 4 distriktsskoler. 3 distriktsskoler 
har svaret og taget ferieplanerne til efterretning. 

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

godkender skolernes ferieplan.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 BUU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

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
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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10 (Åben) Oktober 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

 Opfølgning på skolepolitisk møde den 21. september 2016

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Udvalget drøftede følgende punkter:

 Skolepolitisk møde med DLF
 Digitaliseringsstrategi – bring your own device
 Rullende skolestart

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

Bilag
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