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1 (Åben) Orientering om Indsats Ungeliv
Sags ID: EMN-2016-00804
Sagsbehandler: Elsebeth Wiwe
Ansvarligt center: Fritidsklub HotSpot
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
En del af ungelivet i Frederikshavn Kommune har det seneste år været under pres. Der
har været flere tilfælde af uroligheder med unge som omdrejningspunktet, hvilket har
krævet en særlig opmærksomhed fra kommunen side. Situationens alvor taget i
betragtning igangsættes en målrettet indsats med inddragelse af en bred vifte af
kommunens ungetilbud.
Der er formuleret en indsatsbeskrivelse, der centrerer sig om 3 sammenhængende mål:
1. Intensiveret indsats mod kriminalitet og uroskabende unge
Kommunen vil i de kommende år iværksætte målrettede, handlingsorienterede initiativer,
der skal sikre effektfulde løsninger af kerneproblemerne i ungelivet med kriminalitet,
rekruttering til bandemiljøer samt unge med uroskabende adfærd.
2. Forpligtende samarbejde
Unge med uroskabende adfærd skal guides til foreningsliv, uddannelse og job. Indsats
Ungeliv skal skabe sammenhæng mellem ungetilbud som SSP, UU, skoler,
Ungdomsskolen, foreningsliv og fritidscentrene, der i fællesskab med relevante andre
skal intensivere ungeindsatsen igennem aktiv involvering af de unge i et fremadrettet
samfundsbærende perspektiv.
3. Fællesskabende ungemiljøer
Kommunen vil i samspil med de unge skabe attraktive ungemiljøer, baseret på
meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber med signifikante voksne. Det fysiske
rum skal forbedres og positive aktiviteter fastholdes
Indsats Ungeliv er berammet til en 3 årig periode.
Indsatsbeskrivelsen er vedlagt som bilag.
Elsebeth Wiwe kommer og præsenterer Indsats Ungeliv.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Taget til efterretning.
Udvalget drøftede problemstillingen. Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre
med projektet, herunder at udvalget straks vil styrke den allerede eksisterende indsats jf.
oplægget.
Beskrivelse af udviklingen, herunder omfang samt behov, vil blive fremlagt for udvalget
snarest.
Oplægget sendes til de implicerede parter til drøftelse.

Bilag



INDSATS UNGELIV - UNDER BROEN (1396370 - EMN-2016-00804)
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2 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene
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
Heldagsskolen
Integrationstilskud
Vakance
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale
Specialklassetillæg
I alt

8.641 t.kr.
630 t.kr.
-4.678 t.kr.
2.000 t.kr.
2.400 t.kr.
2.600 t.kr.
23.524 t.kr.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et
administrativt budgetoplæg. Direktøren gav på mødet den 19. maj 2016 en orientering
om det administrative oplæg. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at genoptage
sagen den 2. juni 2016.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2016:
Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for
2017 ser ud som følgende – se bilag.
Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende
budgetforslag i høring:
IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.
Indtægtskrav døgnplads - 0,4 mio. kr.
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.
Administration, ledelse, konsulenter mv. - generelt - 1,2 mio. kr.
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO
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Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj.
Budgetforslaget blev sendt i høring i MED-organisationen, Handicapråd og
Integrationsråd.
Sagen blev genoptaget den 29. juni 2016, hvor budget og høringssvar blev drøftet.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2016:
Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som
medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.
Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser
sig i stand til, at tage ansvaret for alene.
Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget
suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik
over den kommunale indtægtsside, og dermed den samlede kommunale økonomiske
situation.
Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes.
Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet,
dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.
Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen
Supplerende sagsfremstilling den 25. august 2016
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 871,6 mio. kr. efter nye
pris- og lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.
I forbindelse med behandling af udvalgets budget den 29. juni vedtog et flertal i
udvalget at reducere udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2017. Herefter henstår en ikke
udmøntet reduktion på 19,4 mio. kr. (korrigeret med nye pris- og lønskøn) som
flertallet udskød til august møderne.
Direktionen har i forbindelse med det administrative budget foreslået at
Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra annulleret
omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og
effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt
Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet
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fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i
2017, og det samme beløb i overslagsårene, svarende til 7.862.000 kr.

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


drøfter og godkender forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og
Ungdomsudvalgets budgetområde



forholder sig til den ikke udmøntede reduktion på 19,4 mio. kr.



godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område



indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et enigt udvalg har drøftet budgetudfordringen for 2017 jf. bilag og udvalget finder fortsat
ikke, at der er et samlet overblik over kommunens indtægtside, til at udvalget kan finde
reduktioner svarende til 9,4 mio. kr. på dette møde. Udvalget udskyder derfor
beslutningen til et ekstraordinært møde i september.

Bilag






BUU Budget 2017 - Idekatalog (1399945 - EMN-2016-00463)
1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020 (1360564
- EMN-2016-00463)
Takstoversigt 2017 (1386669 - EMN-2016-00463)
BUU Budget 2017 (1401329 - EMN-2016-00463)
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3 (Åben) Fastholdelse af socialrådgivere
Sags ID: EMN-2016-00463
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

BUU/ØU
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforlig 2015- 2018 blev det besluttet, at overføre 1.050.000 kr. fra
Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af pålagte reduktioner af
lønbudgetter for Center for Familie og Center for Unges socialrådgivere. Beslutningen
blev truffet ud fra en bekymring om, at en reduktion i antallet af socialrådgivere på disse
områder, ville medføre en stigning i omkostningerne på udvalgets anbringelsesbudget.
Overførslen om fastholdelse af socialrådgiver var kun gældende for budget 2015 og
efterfølgende skulle udvalget i forbindelse med budget 2016 afklare, hvorvidt udvalget
også i overslagsårene ville tilføre ØU midler for at sikre antallet af socialrådgivere.
På Børne-og Ungdomsudvalgets møde den 21. januar 2016 blev der, i forbindelse med
behandling af omlægning af tilbud inden for Børne- og Ungeområdet, drøftet at fastholde
socialrådgivere i Center for Familie og derved at afholde udgiften til at sikre at der ikke
sker afskedigelse som følge af 3% og 1% reduktionerne i Økonomiudvalget finansieret af
anbringelsesbudgettet med 1.400.000 kr. i 2016 stigende til 1.800.000 kr. i 2017.
Beløbene i overslagsårene afventer ØU´s behandling af omprioriteringsbidrag og
moderniseringsbidrag.
På den baggrund ønskes der truffet en beslutning om fastholdelse af socialrådgivere.
Jens Christian Knudsen deltager i punktet og orienterer om mulighederne i forhold til
personale på konto 6 under Økonomiudvalget.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og
Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning om fastholdelse af
socialrådgivere.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen følges.
Fraværende: Mette Hardam
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4 (Åben) Dispensationsansøgning, Dagskolen Nordjylland for skoleåret
2016-17
Sags ID: EMN-2013-01305
Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup
Ansvarligt center: Børn og Skole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Dagskolen Nordjylland er en intern skole, som ligger i tilknytning til Opholdsstedet
Nordlys i Frederikshavn Kommune. Nordlys er et specialtilbud til børn og unge.
Oprettelse af interne skoler sker med lovhjemmel i BEK nr. 702 af 23/06/2014,
”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”.
Jf. bekendtgørelsens § 10 skal en intern skole i dagbehandlingstilbud og på
anbringelsessteder være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før
en sådan kan oprettes.
Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan dog beslutte, at der etableres en
intern skole, selvom den ikke kan opfylde kravet om minimum 10 elever. Denne
beslutning kan træffes for et år af gangen, dog med mulighed for forlængelse.
Til skoleåret 2016-17 er der indskrevet færre end 10 elever ved Dagskolen
Nordjylland, men Center for Børn og Skole vurderer, at der vil være behov for, at
Dagskolen Nordjylland fortsætter idet Frederikshavn Kommune har en elev, som vil
profitere af at modtage det 10. skoleår på Dagskolen Nordjylland.
Eleven har tidligere været visiteret til forskellige specialklassetilbud i Frederikshavn
Kommune, da ingen af disse skoletilbud var passende, blev det vurderet, at det var
nødvendigt med et andet og mere individualiseret undervisningstilbud. Denne opgave
er de seneste år løst af Dagskolen Nordjylland, hvor eleven har modtaget en mere
praksisrelateret undervisning, der i perioder har været kørt som eneundervisning.
Efter en vurdering fra Pædagogisk Rådgivning bør eleven fortsætte sit
undervisningstilbud på Dagskolen Nordjylland i 10. klasse, da Frederikshavn
Kommune ikke kan løses undervisningsopgaven, indenfor de specialklassetilbud som
vi har pt.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
 giver dispensation til Dagskolen Nordjylland således, at skolen kan bibeholde det
eksisterende skoletilbud med færre end 10 elever.
 fremover uddelegerer kompetencen om lignende beslutninger til Skole- og
Dagtilbudschef

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Indstillingen følges.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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5 (Åben) Orientering om sammenlægning af Børnegården og Børnehaven
Brolæggervej til én institution
Sags ID: EMN-2016-01800
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Dagtilbudsdistrikt Syd har henvendt sig til Center for Børn og Skole med anmodning om
sammenlægning af Børnegården og Børnehaven Brolæggervej til en institution og med
det fælles navn ”Børnehuset Brolæggervej”.
Børnegården og Børnehaven Brolæggervej, beliggende på henholdsvis Brolæggervej 2
og 4 i Sæby, har allerede fælles afdelingsleder og fælles forældreråd. I forhold til budget
og personale drives begge huse også som én institution i Distrikt Syd.
I henvendelsen beskrives, at det vil være hensigtsmæssigt, at der sker en yderligere
sammenlægning, så der fremover kun er én venteliste til pladserne i de 2 huse. Hermed
opnås øget fleksibilitet i det pædagogiske arbejde med børnene på tværs af de to huse
og flere udviklingsmuligheder i forhold til den daglige strukturelle organisering (fx
funktionsopdeling, aldersopdeling).
Desuden ønskes en sammenlægning af husenes to p-numre. Det vil give
afdelingslederen fordele fx i forhold til trivselsundersøgelser, ved AT-besøg og i
arbejdsmiljøgruppens arbejde med APV, således at der kan laves handleplaner for den
samlede medarbejdergruppe i husene.
Distriktsbestyrelsen i Syd har på deres møde den 7. juni 2016 drøftet sagen og besluttet
at anbefale en sammenlægning af Børnegården og Børnehaven Brolæggervej og
anbefaler samtidigt, at Børnegården og Børnehaven Brolæggervej ændrer navn til
”Børnehuset Brolæggervej”.
Center for Børn og Skole ser ændringerne som en naturlig konsekvens af at
afdelingsleder og budget allerede er samlet. Center for Børn og Skole kan derfor
imødekomme ændringen og vil gerne godkende bestyrelsens ønske om at navnet
fremover bliver Børnehuset Brolæggervej.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen om fælles venteliste, et p-nummer og nyt fælles navn til efterretning
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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6 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Lars Oldager - Samling af
handicapområdet
Sags ID: EMN-2016-01841
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Byrådsmedlem Lars Oldager stiller forslag om, at samle handicapområdet ”fra vugge til
grav” i en afdeling.
Ved denne sammenlægning må det forventes, at der kan opnås besparelse i tid for
sagsbehandlere fra både handicapområdet 0-18 år og voksenhandicapområdet.
Sammenlægningen vil også betyde, at borgere med et handicap og deres pårørende får
en mere stabil kommunal brugerflade.
Lars Oldager anmoder om, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslaget, og beslutter
om der skal arbejdes videre med ideen.
Indstilling
Drøftes.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget ønsker en beregning af, om der kan opnås synergier ved at sammenlægge
børn og voksenhandicapområdet, herunder hvilke konsekvenser det vil have at
sammenlægge området.
V ønsker ikke at følge beslutningen. V ønsker at videresende sagen til
budgetforhandlingerne.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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7 (Åben) Godkendelse af ombygning til børnehave og skole i Aalbæk
Sags ID: EMN-2016-00022
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 2. maj 2016, at Aalbæk Børnehave placeres
på Aalbæk Skole, og at ombygningsprojektet – med en reduceret pris – godkendes
endeligt af udvalget (budgetrammen var i alt 6,3 mio. kr.).
Ejendomscenteret har herefter udarbejdet et nyt økonomisk overslag ud fra de ændrede
forudsætninger i projektet. Overslaget bygger på det reducerede pladsantal i børnehaven
og at mediatek ikke skal placeres i gymnastiksalen.
Den forventede samlede anlægsramme budgetteres til i alt 5,3 mio. kr. Børnehave inkl.
udearealer og tilbygning kan etableres for ca. 3,5 mio. kr., og der vil komme ombygninger
på skolen, inkl. faglokale til ca. 1,8 mio. kr.
I byggeprocessen involveres repræsentanter fra børnehave og skole, for at skabe et
fælles afsæt for den fælles fremtid på Engvej 10.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
beslutter, at rammen for ombygningen bliver i alt 5,3 mio. kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Dato: 02-06-2016
Godkendt.
Udvalget ønsker en specifikation fra Ejendomscenteret.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj
Supplerende sagsfremstilling
Specifikation fra Ejendomscentret er vedlagt til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at få fremlagt anlægsregnskabet.
Fraværende: Mette Hardam
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Bilag



Bilag med specifikation af udgifter ombygning Aalbæk (EJDC)
(1393200 - EMN-2016-00022)
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8 (Åben) Belægningsstatistik for dagtilbud pr. august 2016
Sags ID: EMN-2014-01526
Sagsbehandler: Acadre Konverteringsbruger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Dagtilbudsdistrikterne belægningsstatistik pr. 31. august 2016 er udarbejdet.
Statistikken viser belægningen i henholdsvis dagpleje-, vuggestue-, og børnehaver.
Der orienteres om statistikken på mødet.
Indstilling
Børne,- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag



Indskrevne børn i dagtilbud 2016 (1285141 - EMN-2014-01526)
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9 (Åben) Evaluering af forårets dialogmøde mellem Børne- og
Ungdomsudvalget og distriktbestyrelser
Sags ID: EMN-2016-00724
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Der har været afholdt et fælles dialogmøde i foråret 2016 med fokus på de
budgetmæssige udfordringer og dilemmaer for alle bestyrelsesformænd i dagtilbud,
skoler, ungdomsområdet, ledere og Handicaprådet.
Dialogmødet blev afholdt den 19. maj 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter evalueringen af forårets dialogmøde.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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10 (Åben) Fastlæggelse af tidsplan for efterårets dialog møder i Børne- og
Ungdomsudvalgets regi
Sags ID: EMN-2016-00724
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Det er tid at fastlægge tidspunkt og ramme for efterårets dialogmøder i Børne- og
Ungdomsudvalgets regi.
I november 2015 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en model for afholdelse af
dialogmøder i udvalgets regi. Modellen er vedhæftet som bilag.
Jf. modellen skal der i efteråret 2016 afholdes et dialogmøde på hvert af de tre områder:
1. Dagtilbud
2. Skole
3. Ungdomsområdet
Dialogmøderne afholdes i tidsrummet kl. 19.00 – 21.30.
Hele bestyrelsen inviteres og indholdet er af faglig karakter. Bestyrelsesformændene fra
dagtilbud, skoler og ungdomsområdet kan deltage i planlægningen af dialogmøderne.
Børne- og Ungdomsudvalget har på møder den 3. september 2015, 4. februar 2016 og 2.
juni 2016 besluttet at følgende temaer tages op på efterårets dialogmøder:


Alle: Børne- og Ungepolitikken



Dagtilbud: Bæredygtige daginstitutioner i oplandet (efter åbent brev fra Distrikt
Syd)



Skole: Omkonvertering af timer fra den understøttende undervisning

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
beslutter tidspunkt og ramme for efterårets tre dialogmøder.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dialogmøderne afholdes i oktober, november og januar efter udvalgsmøderne.
Fraværende: Mette Hardam
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Bilag

4. Model for afvikling af dialogmøder i regi af Børne- og Ungdomsudvalget
021115 (1386075 - EMN-2016-00724)
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11 (Åben) Orientering vedr. midlertidig udskyldelse af
sagsbehandlingsfristen på enkeltydelser for 2016
Sags ID: EMN-2016-01965
Sagsbehandler: Taija Vangsø Erichsen
Ansvarligt center: Ungeenhed
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. juni 2016, at sagsbehandlingsfristen vedr.
enkeltydelser midlertidigt udvides fra 2 til 4 uger resten af 2016. Center for Unge følger
beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget, således dette også er gældende for de unge
under 30 år.
Udvidelsen skyldes det pres, der p.t. er på ydelsesområdet, som følge af indførelsen af
kontanthjælpsloft, 225 timers reglen om ordinær beskæftigelse og at flere borgere skal
overgå fra kontanthjælp til integrationsydelse.
Udvidelsen af sagsbehandlingsfristen har de personalemæssige konsekvenser, at
presset reduceres. Dette påvirker naturligvis det oplevede serviceniveau hos borgerne.
Center for Unge vil fortsat bestræbe sig på, her og nu, at løse de mange akutsager, hvor
afgørelsen vedr. enkeltydelser har en lang række konsekvenser for både borgeren og de
kolleger, der internt i CU og eksternt i kommunen arbejder med borgeren.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag
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12 (Åben) Udpegning af personer til valgbestyrelser - dagtilbud
Sags ID: EMN-2016-01912
Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen
Ansvarligt center: Børn og Skole
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Hvert år afholder de 4 dagtilbudsdistrikter valg til deres distriktsbestyrelser efter
styrelsesvedtægten (bilag). Inden valget af forældrerepræsentanter samles en
valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af distriktslederen, et medlem af den siddende
bestyrelse og en person udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget.
Valgbestyrelsen er overordnet ansvarlig for valgets afvikling efter styrelsesvedtægten og
at resultatet af valget meddeles til Center for Børn og Skole.
De fire distrikter afholder jf. gældende styrelsesvedtægt valg til deres distriktsbestyrelser
inden udgangen af november 2016, og de valgte forældrerepræsentanter tiltræder 1.
januar 2017.
Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege personer til følgende fire dagtilbudsdistrikters
valgbestyrelser:
Distrikt Nord med flg. afdelinger:
Børnehaven Fyrrekrat, Skagen
Børnehaven Mattisborgen, Skagen
Børnehuset Mariehønen, Jerup
Børnehuset Molevitten, Elling
Børnehuset Trindelvej, Skagen
Distrikt Øst med flg. afdelinger:
Abildgård Børnehave, Frederikshavn
Børnehaven Humlebien, Frederikshavn
Børnehaven Spiloppen, Frederikshavn
Børnehaven Stjernen, Frederikshavn
Børnehaven Øster Dahl, Frederikshavn

Distrikt Vest med flg. afdelinger:
Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven,
Frederikshavn
Børnehuset Hånbæk, Frederikshavn
Børne- og Ungdomsudvalget - 25-08-2016 15:00

Dagplejen Nord, hele distriktet
Pilekrattet, Skagen
Vuggestuen Regnbuen, Skagen
Aalbæk Børnehave, Aalbæk

Børnehuset Mælkevejen,
Frederikshavn
Børnehuset Pilekvisten, Frederikshavn
Børnehuset Spiren, Frederikshavn
Dagplejen Øst, hele distriktet
Landbørnehaven, Frederikshavn
Landbørnehaven, Frederikshavn

Børnenes Hus Lærkereden,
Frederikshavn
Dagplejen Vest, hele distriktet
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Børnehuset Troldehøj, Ravnshøj

Kernehuset, Gærum

Distrikt Syd med flg. afdelinger:
Børnegården, Sæby
Børnehuset Sæbygårdvej, Sæby
Dagplejen Syd , hele distriktet
Hørby Børnehus, Hørby

Børnehuset Brolæggervej, Sæby
Børnehuset Sættravej, Sæby
Dybvad Børnehave, Dybvad
Voerså Børnehus, Voerså

Til valgbestyrelserne ved det første valg efter indførelsen af distriktsstrukturen og
Bæredygtigt Børneområde (august 2015) valgte Børne- og Ungdomsudvalget i maj 2015
denne fordeling:
Dagtilbudsdistrikt Nord:
Dagtilbudsdistrikt Øst:
Dagtilbudsdistrikt Vest:
Dagtilbudsdistrikt Syd:

Pia Karlsen og Bent H. Pedersen
Brian Kjær og Ida Skov
Kristina Lilly Frandsen og Bahram Dehghan
Mette Hardam og Lars Oldager

Fremover vil udpegningen altid ske i august/september, maj var undtagelsen, fordi
indførelsen af distriktsbestyrelserne i Bæredygtigt børneområde startede pr. 1. august
2015

Indstilling
Børne- og kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
udpeger personer til hver af de fire valgbestyrelser til bestyrelsesvalget for 2017 i de 4
dagtilbudsdistrikter.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagtilbudsdistrikt Nord: Pia Karlsen og Bent H. Pedersen
Dagtilbudsdistrikt Øst: Christina Lykke Erichsen og Kristina Frandsen
Dagtilbudsdistrikt Vest: Bahram Dehghan og Ida Skov
Dagtilbudsdistrikt Syd: Mette Hardam og Lars Oldager
Fraværende: Mette Hardam

Bilag



Styrelsesvedtægt dagtilbudsdistrikter pr. 1. august 2015 (1386436 EMN-2016-01912)
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13 (Åben) Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole
Sags ID: EMN-2016-01864
Sagsbehandler: Lise Jørgensen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 2. december 2010 ”Digitaliseringsstrategi
2010-2014, skole-it” med følgende vision: ”Den digitale skole er en realitet i 2014, og alle
er engageret i den”. Det var en ambitiøs vision, som skoleområdet i de seneste år har
arbejdet intenst med at opfylde. Midlerne blev efter indefrysning i 2013 forlænget til brug
til digitale projekter i skolerne også i 2015.
I samme tidsrum har dagtilbudsområdet afprøvet forskellige mindre digitale lærings- og
udviklingsredskaber inklusiv en opdatering af de rent tekniske muligheder. Senest har
digitaliseringen betydet indførelse af et digitalt ”komme–gå” system til registrering og
kommunikation til personale og forældre.
Bæredygtigt Børneområde og dermed øget samtænkning og synergi mellem dagtilbud og
skole har aktualiseret, at den fremtidige overordnede digitaliseringsstrategi kommer til at
omfatte både skoler og dagtilbud, altså alle 0-16 årige børn.
Den fremtidige ”Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole” er udarbejdet med fælles
udgangspunkt og afsæt i digitaliseringsstrategien 2010 -2014, som er udbygget med
fremtidige overordnede målsætninger. Den fortsatte fremtidige strategi er udarbejdet ud
fra den økonomiske ramme, der er afsat til digitalisering i dagtilbud og skoler.
Der er opstillet målsætninger for den fremtidige digitalisering i dagtilbud og skole i
Frederikshavn Kommune, fx:
1. Børnenes/elevernes lyst, nysgerrighed og behov for læring skal øges gennem
digitalisering. Digitale læringsmidler skal udvide mulighederne for differentieret
læring ud fra den enkeltes niveau og forudsætninger. Læringsprocessen skal
tilrettelægges således, at progressionen øges hos det enkelte barn.
2. Alle ledere og medarbejdere har viden om og kompetence til at vurdere, hvornår
og hvordan den digitale teknologi anvendes.
3. Anvendelse af digitaliseringsteknologi skal kvalificere arbejdet med
dokumentation.
Flere målsætninger er beskrevet i Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole, der er
vedlagt som bilag.
For skoleafdelingerne er der udarbejdet retningslinjer for hvilken hardware, og i hvor stor
udstrækning digitalt hardware skal være til stede i undervisningen svarende til
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nuværende målsætninger og serviceniveau. Skolerne har bl.a. som et led i
digitaliseringsstrategien indkøbt pc’er til brug op til 6. klasse. Eleverne har som led
digitaliseringsstrategien fra 2010 – 2014 haft mulighed for at medbringe egen pc. Dette
udbygges yderligere, således at eleverne i udskolingen omfattes af ”Bring Your Own
Device”, i form af egen medbragt pc.
Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter og godkender den fortsatte overordnede digitaliseringsstrategi for dagtilbud og
skole.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Et flertal i udvalget beslutter at godkende indstillingen.
Ida skov, Ø tager forbehold for beslutningen, fordi Ida Skov er af den opfattelse, at der
ikke kan stå ”skal” vedrørende BYOD i udskolingen.
Fraværende: Mette Hardam

Bilag

5. Digitaliseringsstrategi bilag (1395572 - EMN-2016-01864)
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14 (Åben) Drøftelse i BUU vedr. input fra Ungebyrådsmødet den 12. april
2016
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

BUU
Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete
anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremme unges sundhed og etablering
af ungemiljøer, modtager Børne- og Ungdomsudvalget her Ungebyrådets input.
Sigtet er, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan
indtænkes i udvalgets fremadrettede indsatser.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter Ungebyrådets input.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Mette Hardam og Pia Karlsen

Bilag



Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-201600092)
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15 (Åben) Udarbejdelse af misbrugspolitik i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01893
Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence

SOU/SUU/BUU/AMU
Sagsfremstilling
Formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har
på et møde i maj 2016 behandlet spørgsmålet om, hvordan der kan arbejdes med en
fælles retning for misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune. Det blev på mødet
besluttet at udarbejde en samlet misbrugspolitik.
En misbrugspolitik skal skabe synlighed omkring området og sikre sammenhæng mellem
de indsatser, som kommunen står for i dag og mulige fremtidige indsatser. Det er tanken,
at misbrugspolitikken skal være målsættende og udgøre en overordnet ramme for
arbejdet på misbrugsområdet.
Når den overordnede politik er udarbejdet, får de enkelte fagudvalg til opgave at lave en
handleplan for, hvordan man på udvalgets respektive område understøtter den
overordnede målsætning.
Misbrugspolitikken skal dække hele Frederikshavn Kommune og går dermed på tværs af
de forskellige fagudvalg og på tværs af aldersgrupper.
Udarbejdelsen af misbrugspolitikken sættes i gang i en mindre arbejdsgruppe bestående
af nøglepersoner med kendskab til misbrugsområdet inden for social-, sundheds-,
arbejdsmarkeds- og børne- og ungdomsområdet. Arbejdsgruppen får til opgave at lave et
udkast til en misbrugspolitik, som der efterfølgende arbejdes videre med i en bredere
kreds af interessenter.
Udkastet til en misbrugspolitik præsenteres, drøftes og kvalificeres på en fælles temadag
i oktober 2016. Temadagen har også til formål at sætte fokus på de indsatser og tilbud vi
har i dag for at imødegå og håndtere misbrugsproblemer.
Deltagere på temadagen er medarbejdere og ledere, der arbejder med misbrug og
misbrugsbehandling. Herudover inviteres repræsentanter fra Behandlingscenter
Nordenfjord, TUBA, ungdomsuddannelserne og fagudvalgene (SOU, SUU, BUU og
AMU).
Et muligt tidsperspektiv for udarbejdelsen af misbrugspolitikken ser således ud:
1. August 2016: Orientering i udvalgene om procesplan
2. August-september 2016: Udkast til politik udarbejdes af arbejdsgruppe
3. Oktober 2016: Temamøde
4. Januar 2017: Endeligt udkast til misbrugspolitik til godkendelse i udvalgene
5. Januar-april 2017: Handleplaner i de enkelte udvalg
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
Udvalg: Socialudvalget
Taget til efterretning.

Dato: 17-08-2016

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 22-08-2016
Taget til efterretning.
Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Mette Hardam og Pia Karlsen

Bilag
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16 (Åben) August 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 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, herunder Center
for Familie

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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17 (Åben) Overflytning af Center for Unge mellem fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

BUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 2. juni omlægningen af fritidstilbud i
Frederikshavn Kommune, og under forudsætning af, at udvalget beslutter, at
Ungdomsskolen og 10. klassecentret fremover organiseres under centerchefen for Kultur
og Fritid samt Fritidscentrene foreslås det, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og
Ungdomsudvalgets ressortområde til Arbejdsmarkedsudvalget.
Center for Unge, hvis fokus ligger på ungeindsatsen og understøttelse af unge i forhold til
ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse, rummer herefter sagsbehandling og
myndighed på beskæftigelses- og voksensocialområdet, SSP, Ungdommens
Uddannelsesvejledning samt uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning.
Ved overflytningen samles opgaverne vedrørende beskæftigelse og uddannelse ud over
folkeskoleniveau således under ét politisk udvalg.
Ungdommens Uddannelsesvejledning vil fortsat fungere som naturligt bindeled mellem
folkeskolen og indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser med henblik på at vejlede i
overensstemmelse med strategien ”Nutidens børn og unge; Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015”.
Personalemæssige konsekvenser:
Der vil ikke være medarbejdermæssige konsekvenser ved overflytning af ansvaret for
centret mellem de to fagudvalg. Der er orienteret om den påtænkte overflytning på hhv.
fællesmøde i Ungeenheden den 27. april 2016 og Center MED for Center for Unge den
11. maj 2016.
Økonomiske konsekvenser:
Ved overflytning af Center for Unge som beskrevet ovenfor fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget flyttes den del af økonomien, der hidrører
de flyttede opgaver, svarende til nedenstående oversigt mellem de to fagudvalg:
Center for Unge i alt - BUU
78,3 mio. kr.

Center for unge - AMU
64,8 mio. kr.

10-kl. + ungdomsskolen - BUU
13,5 mio. kr.

Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overflytningen af Center for Unge som
beskrevet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til ikrafttrædelse 1. september
2016
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Dato: 02-06-2016
Indstillingen godkendes.
Udvalget anbefaler, at Center for Unge overflyttes til Arbejdsmarkedsudvalget, dog
således at SSP og UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget.
Der overflyttes således et lavere budgetbeløb.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Sagen genoptages.
Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016
Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget anmodede på mødet den 6. juni 2016, om at få
udarbejdet et notat vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for
Unge ved en overflytning fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til
Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Notatet vil blive eftersendt til udvalget fredag den 19. august 2016.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter notatet.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 22-08-2016
Drøftet.
Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked.
SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget
med STU budgettet. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.
Børne- og Ungdomsudvalget den 25. august 2016
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget efter
Arbejdsmarkedsudvalget beslutning den 22. august 2016:
”Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked. SSP forbliver i Børne- og
Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget med STU budgettet.
Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.”
Bilag fra Arbejdsmarkedsudvalgets behandling er vedhæftet.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
drøfter sagen.

Beslutninger:
Udvalget tager initiativ til en dialog med Arbejdsmarkedsudvalget hurtigst muligt.
Udvalget inviterer Arbejdsmarkedsudvalget til et møde.

Bilag

4. Organisationsdiagram CU (1398882 - EMN-2016-01387)
5. Notat til AMU 220816 - overflytning af CU fra BUU til AMU (1398881 EMN-2016-01387)
6. Center for Unge - præsentation (1398880 - EMN-2016-01387)
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1. Indledning
Ungelivet i Frederikshavn Kommune har igennem første halvdel af 2016 været under pres. En
voksende gruppe af unge søger kriminalitet, salg og indtag af euforiserende stoffer og ulovlige
våben. Der er tale om unge helt ned til 12-13 års alderen, der samler sig i grupperinger og dækker
over hinandens aktiviteter og handlinger. Der er i flere tilfælde blevet tilkaldt tæskehold, når unge
er i konflikt med hinanden eller har angivet hinanden. En større gruppe af både danske og
nydanske unge er tiltrukket af kriminelle (bande-) miljøer, der sandsynligvis henter rødder helt i
Brønderslev og Aalborg. Der opleves begyndende radikaliserende tendenser, æresrelaterede
konflikter og eksempler på social kontrol i en målestok, der ikke er set i kommunen hidtil.
De unge er i nogle tilfælde marginaliserede og står uden tilknytning til uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet. De er kendetegnet ved at være rodløse og identitetsforvirrede. De har brug for
hjælp til stabilisering af deres livssituation, så de kan se nye muligheder for fremtiden.
Urolighederne har indtil nu været særlig udtalte i Frederikshavn, hvor områder som Hånbæk,
Iscenter Nord, Bangsbo (naturlegepladsen, cykelbanen og bålpladsen) og Palmestranden har været
de foretrukne lokaliteter. De unges tilstedeværelse og synlige kriminelle handlinger øger risikoen
for, at områdets udsatte børn og unge rekrutteres til kriminalitet. En hård kerne af kriminelle og
kriminalitetstruede børn og unge udøver hærværk, vold/trusler og chikane. Det har skabt
bekymring hos både kommunen, politikere, politi og borgere, der frygter at udviklingen spreder sig
til resten af kommunens ungeliv. Der er allerede observeret problematiske episoder i ungelivet i
både Skagen og Sæby.
Fritidscenteret HotSpot er placeret midt i de omtalte lokaliteter i Frederikshavn.
Fritidscenteret oplever særligt den ændrede situation i ungelivet. Personalet udfordres
dagligt af en voksende gruppe af uroskabende og kriminalitetstruede unge. HotSpot er
placeret blandt boligblokkene i Hånbæk og har børn og unge fra 9-18 år. Der går ca. 280 børn
i fritidsklubben og ca. 350 unge i ungdomsklubben (med et gennemsnitligt fremmøde på
130-150 unge pr. aften). Det betyder, at HotSpot er en central nerve i områdets ungeliv.
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Mange børn og unge i lokalområdet frekventerer HotSpot dagligt, hvorfor HotSpot har et
naturligt indblik i det aktuelle ungeliv.
Den seneste udvikling kalder på akutte politimæssige og pædagogiske indsatser, der kan stoppe et
voldsomt og bekymrende skred i kommunens ungeliv. Der er nedsat en tværgående
samarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra HotSpot, Politiet, SSP, Integrationsafdelingen,
skolerne, familieområdet og forvaltningen. Gruppen følger udviklingen i ungelivet tæt og
samarbejder om at ændre tilstanden.
Der er gjort forsøg med afholdelse af bekymringssamtaler ml. politiet og konkrete unge. Politiets
patruljering i området er øget. Medarbejderstaben i HotSpot er midlertidig opnormeret, der er
indført akutberedskab, tilknyttet et vagtfirma, iværksat pædagogiske pilotprojekter og sendt
medarbejdere på kultur- og sprogkursus. Integrationsafdelingen har koblet en ung kulturarbejder
på HotSpot og SSP har udarbejdet actioncards i forhold til radikalisering blandt unge.
Situationens alvor taget i betragtning skal der igangsættes nye målrettede indsatser. De
eksisterende tilbud viser sig i flere tilfælde utilstrækkelige set i forhold til den mest problematiske
gruppe af unge i kommunen.
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2. Mål og handleplan
Hidtil har kommunens tilbudsvifte i og omkring ungelivet været præget af flg. model:

Billedet illustrerer, hvordan tilbud i organisationen alle danner en bro, der leder og guider den
unge på vej mod et liv som aktiv samfundsborger. Broen skal få den unge igennem
uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, så den unge i sidste ende kan blive
selvforsørgende og bidrage til samfundsøkonomien.
Der er dog et antal unge, der falder ud over broen og igennem systemet undervejs. Det er i dag
tilfældigheder, der gør om den unge bliver hjulpet tilbage på broen igen. SSP og Politiet har en
central rolle i den sammenhæng. Men når det handler om de tidligere beskrevne unge, er det ofte
for sent at få den unge tilbage i et sundt og velfungerende ungeliv. Man kan bruge billedet af unge
der ”falder mellem to stole”. Og der er ikke nogen under broen, der tager ansvaret for dem i et
sammenhængende perspektiv.
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Indsats Ungeliv vil sætte et større fokus på livet ”under broen”, forstået som de unge, der falder
mellem stole/tilbud og ofte overlades til tilfældighedernes spil. Der skal med andre ord skabes
sammenhæng ”under broen”. Det påtænkes at blive gjort igennem flg. model:

Modellen illustrer hvordan indsatser og tilbud skal koordineres igennem en fælles indsats kaldet
INDSATS UNGELIV – under broen. Dermed vil unge der falder ned under broen ikke længere
overlades til tilfældighedernes spil, men samles op så tidligt, at der kan rettes op på deres truede
ungeliv.
Modellen vil forfølge flg. 3 sammenhængende mål:
1. Intensiveret indsats mod kriminalitet og uroskabende unge
Kommunen vil i de kommende år iværksætte målrettede, handlingsorienterede
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initiativer, der skal sikre effektfulde løsninger af kerneproblemerne i ungelivet med
kriminalitet, rekruttering til bandemiljøer samt unge med uroskabende adfærd.
Kommunen vil med afsæt i en fælles, forpligtende løsning af kerneudfordringerne i
ungelivet lede et udviklingsarbejde, baseret på en fælles, ansvarsskabende strategi for
det kriminalpræventive samarbejde i udvalgte brændpunkter med klare mål, roller og
ansvarsfordeling.
2. Forpligtende samarbejde
Unge med uroskabende adfærd (under broen) skal guides til foreningsliv, uddannelse
og job.
Indsats Ungeliv skal skabe sammenhæng mellem ungetilbud som SSP, UU, skoler,
Ungdomsskolen, foreningsliv og fritidscentrene, der i fællesskab med relevante andre
skal intensivere ungeindsatsen igennem aktiv involvering af de unge i et fremadrettet
samfundsbærende perspektiv.
3. Fællesskabende ungemiljøer
Kommunen vil i samspil med de unge skabe attraktive ungemiljøer, baseret på
meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber med signifikante voksne. Det fysiske
rum skal forbedres og positive aktiviteter fastholdes.
De 3 overordene indsatser er skitseret i denne figur,
der henviser til en handleplan med et kriminalpræventivt,
udviklende og samarbejdende sigte, der skal spille
sammen med de øvrige indsatser i kommunens ungeliv.

Intensiveret
indsats mod
kriminalitet og
uroskabende
unge

Forpligtende
samarbejde

De tre mål bliver udfoldet i de efterfølgende kapitler.
Fællesskabende
ungemiljøer

4. Målgruppe
Den intensiverede Indsats Ungeliv – under broen er særlig henvendt til uroskabende, kriminelle og
kriminalitetstruede børn og unge. Begrebet ”ungeliv” anvendes trods den kendsgerning, at
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indsatsens målgruppe også er børn, der ifølge en generel definition ikke er unge endnu. Disse børn
er dog godt på vej mod et ungeliv og kommer i mange tilfælde allerede i ungemiljøerne. De skal
derfor også integreres i indsatsen i et forebyggende perspektiv. Indsats Ungeliv vil have et særligt
fokus på aldersgrupperinger og aldersopdelinger i de aktuelle ungetilbud.

5. Organisation
Indsats Ungeliv skal samle en organisatorisk muskel, der i fællesskab skal løfte unge ”under broen”
op på broen igen. Følgende parter skal bydes ind i et tværfagligt og forpligtende samarbejde, hvor
alle bidrager med hver deres faglighed og profession:

Politi

Ungdomsskolen

SSP

Folkeskoler og
10. klassecenter

Center for unge

Ungeliv
Boligforening

Integratoin

Kultur og Fritid

Fritidscentre
Center for
familie

De 10 enheder skal i fællesskab og i forskellige indsatser løse de aktuelle udfordringer og så nye
frø i kommunens ungeliv. Det forudses at andre samspilspartnere bliver relevante at inddrage
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undervejs, hvilket vil blive håndteret igennem ad hoc invitationer. Det kan fx være
repræsentanter fra opholdssteder for unge.
Indsats Ungeliv – under broen vil blive styret af en projektleder, der er ansvarlig for de beskrevne
mål og resultater i indsatsbeskrivelsen. Projektlederen skal være det bindende led mellem de 10
omtalte enheder samt relevante andre i arbejdet ”under broen”.

6. Metode
Den helt centrale tilgang i indsatsen er at adskille det politimæssige myndighedsarbejde med det
pædagogiske og forebyggende arbejde. Det betyder med andre ord, at det kun er politiet, der i
yderste konsekvens kan foretage en magtudøvelse. Med de aktuelle uroligheder i ungelivet er det
altafgørende, at politiindsatserne er tilgængelige og tilstede.
Udviklingen skal vendes ved at kommunens pædagogiske og forebyggende ungeindsatser
udbygges/opkvalificeres, således at problematiske tilstande opspores længe før den politimæssige
indsats bliver nødvendig.
Indsats Ungeliv vil hente sparring og
vejledning i omverdenen, hvor der er

Social
forskningsinstituttet

Center for
Ungdomsstudier

viden og kompetencer at trække på. Der
påtænkes at inddrage parter fra Center for
Ungdomsstudier (CUR), hvor bl.a. ungdomsforsker Søren

Andre
kommuner

Østergaard tidligere har givet bidrag til kommunens
ungeliv. Socialforskningsinstituttet (SFI) har aktuelt
offentliggjort nye resultater af undersøgelser på
området. Endelig vil der hentes erfaringer fra andre

Indsats Ungeliv

kommuner, der har arbejdet med ungeliv og samme

- under broen

målgruppe.
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7. Intensiveret indsats mod kriminalitet og uroskabende unge
Den aktuelle tilstand i ungelivet kræver en intensiveret politiindsats mod våben og euforiserende
stoffer – herunder særligt hash. Hånbækområdet i Frederikshavn har været præget af utryghed
som følge af uro, våben og salg af hash. Politiet må lægge yderligere pres på de problematiske
ungemiljøer og øge synligheden af ’den blå skjorte’ i lokalområdet.
Politiets indsats skal blandt andet resultere i at kriminelle bandemedlemmer sigtes og dømmes.
Samtidig sendes et signal til unge, som er i risiko for rekruttering til bandemiljøer, om at
kriminalitet, herunder salg af hash, har alvorlige konsekvenser.
Politiets indsatser forgrener sig i et myndighedsspor og et forebyggende spor, idet Politiet både er
myndigheden, der kan reagere akut på uroligheder i ungemiljøerne, samtidig med at de indgår i
det generelle forebyggende og kriminalpræventive arbejde i ungeindsatserne.
Der er udviklet et nyt underretningsmateriale i Center for Familie, der forventes at kunne støtte
folkeskoler og fritidscentre i deres underretning af unge til myndighederne i Center for Familie.
Samtidig har skolerne igangsat en konsekvent indsats overfor unge med skolefravær.
Etablering af gadeteam
Virkeligheden kalder i øjeblikket på en større opmærksomhed på gadeplan i kommunens ungeliv.
Situationen fordrer, at der etableres et gadeteam af medarbejdere, der kan opspore og forebygge
uroligheder og bekymrende adfærd i ungelivet.
Det opsøgende arbejde skal fokusere på socialt udsatte og kriminalitetstruede unge. I et
socialpædagogisk perspektiv skal gadeteamet vejlede, rådgive, konfliktløse, brobygge, mediere og
advokere blandt unge. Gadeteamet skal samarbejde med egne og andre myndigheder.
Gadeteamet kan opspore unge:
•

Der bor hjemme, men opholder sig på gaden eftermiddag og aften, især fordi de ikke har
andre steder at være
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•

Der bor hjemme, men pjækker fra skole eller er smidt ud. Og forældrene varetager ikke i
tilstrækkelig grad deres omsorgsfunktion

•

Der er løbet hjemmefra eller blevet smidt ud. De har generel mistillid til voksne

•

Har været væk hjemmefra længe. Har ingen eller ringe kontakt til forældre. Generel
mistillid til voksne og systemet

•

Er gået hjemme fra eller smidt ud hjemmefra og derefter på institution. Har oplevet
fejlanbringelser. Betegnes ofte som uanbringelige. De har opgivet at få hjælp fra voksne og
systemet.

Det opsøgende arbejde skal fungere som retningspil for, hvor stor den sociale belastningsgrad er
og således anvendes til at vurdere, hvilken karakter ungeindsatserne skal have. Gadeteamets
opgaveportefølje kan dermed variere i indhold og både bestå af opsøgende og forebyggende
arbejde. Det er vigtigt, at gadeteamet får en klar opgavebeskrevet ramme og nogle brugbare
værktøjer at arbejde med 1.
Gadeteamet skal sammensættes af medarbejdere, der kan arbejde mentorerende. Der bør fx
indtænkes to-kulturelle medarbejdere, der har en pondus og status, der kan matche hierarkierne i
de etniske miljøer. Opgaven kræver faglig ekspertise og viden om temaer som marginalisering,
sociale forhold, kulturarbejde og radikalisering. Der er gode erfaringer med arbejdsmetoden i
gruppen af medarbejdere i tilbuddet Bo-hjemme-støtte og kommunens SSP team, der bør
overvejes inddraget i organiseringen af et fremtidigt gadeteam.

8. Forpligtende samarbejde
Der skal udvikles en fælles strategi, der sikrer en mere effektiv forebyggelse af kriminalitet i
kommunens ungeliv. Strategien skal igennem et forpligtende samarbejde sikre, at det
kriminalpræventive samarbejde bliver mere effektivt, og at roller, ansvarsfordeling og fælles mål
for samarbejdet er mere klart end i dag. Der savnes i dag fælles mål og retning for det
kriminalpræventive samarbejde på tværs af kommunens centre.
Der kan bl.a. hentes inspiration i Københavns Kommune, hvor der er udviklet en app, der støtter gadeteamet i deres
arbejde og tydeliggør konkrete handlemuligheder

1
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Som en del af strategiarbejdet bør den etablerede samarbejdsgruppe omtalt i kapitel 1 bevares.
Aktørerne skal udarbejde og implementeres en fælles, ansvarsskabende strategi for det
kriminalpræventive samarbejde. Strategien skal angive klare fælles mål for det kriminalpræventive
arbejde på tværs af kommunens centre.
Strategien skal desuden sikre hensigtsmæssig rekruttering i ansættelserne i relation til høj
faglighed hos de professionelle samt skabe en rød tråd i arbejdet med uroskabende unge. Mange
fagprofessionelle giver i dag udtryk for at blive ramt af handlingslammelse og usikkerhed, når de
står med konkrete ungeproblematikker. Med strategien sikres klare roller og ansvarsfordeling
mellem aktørerne, så det bliver tydeligt, hvordan de hver især bidrager til forebyggelsen af
kriminalitet og uroskabende unge i Frederikshavn Kommune og hvilke handlemuligheder, de har.
Det forpligtende samarbejde skal sikre, at unge med uroskabende adfærd guides til foreningsliv,
job og uddannelse. SSP, UU, skoler, Ungdomsskolen og fritidscentrene skal i fællesskab med
relevante andre intensivere ungeindsatsen igennem aktiv involvering af de unge i et fremadrettet
samfundsbærende perspektiv.
Det bærende princip bør være, at alle fagprofessionelle deler nødvendige og vigtige oplysninger
med hinanden og handler øjeblikkeligt, når den første bekymring opstår.

9. Fællesskabende Ungemiljøer
Indsats Ungeliv henviser ikke udelukkende til uroskabende og kriminalitetstruede unge. I
bestræbelsen på at anvende velfungerende unge som spejlbilleder, opereres der også med en
inklusionstænkning som modpol til det polariserede ungeliv. Visionen er at få de marginaliserede
unge inkluderet i almenområdet igennem nye fællesskabende ungemiljøer.
Der arbejdes i øjeblikket med en overordnet strategi for den fysiske udvikling af kommunens 3
byer – herunder også udvikling af kommunens ungemiljøer. Strategien opererer med involvering
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af unge, der får mulighed for at komme til orde og præge retningen, indsatserne og ideerne til de
fysiske og mentale projekter i byerne.
Indsats Ungeliv vil med fordel kunne spille sammen med og bidrage til den overordnede strategi.
Perspektivet kunne fx være en undersøgelse af:
1. Hvordan får byerne attraktive ungemiljøer, designet og præget af unge, der kender
ungelivets flow i byerne?
2. Hvordan kan de aktuelle problematiske lokaliteter omdannes til ungemiljøer, hvor de unge
sætter nye positive dagsordner i stedet for de nuværende uroskabende og bekymrende
aktiviteter?
3. Hvordan kan kulturhuse, idrætsanlæg og foreningsliv bidrage til tilblivelsen af små
ungeoaser, hvor de unge kan mødes i en fællesskabende og inspirerende ramme?
Koblingen ml. de to indsatser sikres igennem repræsentation af centrale nøglepersoner i begge
fora, således de aktuelle udfordringer i ungelivet kommer i spil i udviklingen af de fysiske
ungemiljøer i kommunen.

10. Tids- og ressourceplan
Indsats Ungeliv har taget de første skridt, men er afhængig af midler/nye samarbejdsrelationer for
at kunne tage de næste nødvendige skridt, der er berammet til en 3 årig periode.
Alle de deltagende parter skal forpligtes til at formidle de nødvendige ressourcer ind i projektet i
form af mandskab og tid. Der er dog begrænsede ressourcer på området, hvilket gør det svært at
realisere indsatserne i fuld skala uden hjælp. Særligt det beskrevne gadeteam vil kræve en
udvidelse af rammen. Der skal desuden findes ressourcer til den koordinerende
projektlederstilling.
Politiet har allerede igangsat en målrettet og resolut indsats i de berørte områder, der skal dæmpe
de aktuelle uroligheder. Erfaringen viser dog at en politimæssig indsats ikke gør det alene, hvorfor
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der bør tænkes i langsigtede forebyggende indsatser. Der handler i sidste ende om at skabe unge,
der er motiverede til forandring.
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BUU Budget 2017

Budgetmæssige udfordringer

I mio. kr.

1 % produktivitetsstigning

7,7

0,5 % omprioriteringsbidrag

0,0

Demografi

8,6

Heldagsskolen

0,0

Vakance

0,0

Tilbagebetaling mere pædagogisk personale

0,0

Specialklassetillæg

0,0

(Afventer 4,2 mio. kr.)

(Placering i kommunal bygning uden husleje 0,6 mio. kr.)
(Direktøren finder de 2,0 mio. kr.)
(De 2,4 mio. kr. tages i 2017 af de 10 mio. kr.)
(Direktioner skal omregne de 2,6 mio. kr.)

Udfordringer i alt ekskl. integrationstilskud

16,3

Integrationstilskud

- 7,7

(Øges til 7,7 mio. kr.)

Udfordringer i alt inkl. integrationstilskud

8,6

BUU Idékatalog til budget 2017 - 2020

Skole
1. Nedlæggelse af mobil familieklasse
2. Specialklasse elevtildeling nedsættes
3. It-konsulent og bibliotekskonsulent nedlægges
4. Yderligere en uges ferielukning af SFO med nødåbning
5. Yderligere en uges ferielukning af SFO uden nødåbning
6. Inklusionsområdet - nedsætte talst pr. elev
7. Nedlægge klasser til elever med generelle indlæringsvanskeligheder
8. Nedsætte elevtildelingen uden lukning af afdelinger
9. Kun heldagspladser på SFO
10. Besparelse på serviceniveau IT-afsnittet
11 Nedlæggelse af belønningstur til skolepatruljen
12 Nedlæggelse af skoleafdelinger (mangler udgiften til flytning/tømning og kørsel)
+ energi besparelse estimat

2017

2018

2019

200.000
125.000
296.000
44.000
83.000
115.000
665.000
290.000
440.000
300.000
176.000
2.582.000
522.000

303.000
300.000
711.000
36.000
74.000
275.000
1.600.000
700.000
396.000
300.000
176.000
6.100.000
1.045.000

303.000
300.000
711.000
28.000
67.000
275.000
1.600.000
690.000
356.000
300.000
176.000
6.100.000
1.045.000

2020

303.000
300.000
711.000
21.000 OBS:Det ene punkt udelukker det andet
60.000
(punkt 4 og 5)
275.000
1.600.000
680.000
320.000
300.000
176.000
6.100.000
1.045.000
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Ændring fra takst pr. elev til klassetildeling samt til fri klasseoptimering i
distriktet (mangler udgiften til kørsel)

4.552.083

10.925.000

10.925.000

10.925.000
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Øge lærernes undervisningstid med ½ time

2.500.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

12.890.083

28.941.000

28.876.000

28.816.000

Dagtilbud
15 Opsige driftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner
+ energi besparelse estimat
16 Reduktion Støtteressourceteam i Dagtilbud 0-6 år
17 §32 børn ændres til et andet tilbud med forældrebetaling
18. Tidligere overgang til børnehave ved 2 år og 10 mdr.
19. Samling af daginstitutioner og nedsættelse af indekseringstakst
+ energi besparelse estimat
I alt dagtilbud

550.000
45.000
400.000
50.000
319.000
823.000
125.000
2.187.000

1.100.000
68.000
400.000
50.000
935.000
931.000
125.000
3.484.000

1.100.000
68.000
400.000
50.000
842.000
862.000
125.000
3.322.000

1.100.000
68.000
400.000
50.000
758.000
799.000
125.000
3.175.000

Unge
20. Rammereduktion i Center for Unge
21. Rammereduktion i Ungdomsskolen/10. klassecenter
I alt Unge

1.133.000
167.000
1.300.000

1.133.000
167.000
1.300.000

1.133.000
167.000
1.300.000

1.133.000
167.000
1.300.000

I alt skole
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Familie
22. Indtægtskrav på ½ plads (døgncenter)
23. Nedlæggelse af projekt Socialrådgiveri dagtilbud
24. Rammereduktion pulje til styrkelse af udsatte børn og unges fritidsliv
25. Rammereduktion i Center for Familie
I alt familie

400.000
790.000
60.000
1.014.000
2.264.000

400.000
790.000
0
919.000
2.109.000

400.000
790.000
0
913.000
2.103.000

400.000
790.000
0
916.000
2.106.000

Fritidscentre og Aftenklubber
26. Lukning af fritidscentre og aftenklubber
27. Øget takst i SFOII og Fritidscentre til 550 kr. pr. måned
I alt Center for Dag- og Fritidstilbud

6.000.000
330.000
6.330.000

7.600.000
300.000
7.900.000

7.600.000
270.000
7.870.000

7.600.000
240.000
7.840.000

I alt BUU ekskl. bilag 28

24.971.083

43.734.000

43.471.000

43.237.000

Besparelser der kræver investering:
28 Indtægtskrav salg af plads på Krisecenter

-1.875.000

250.000

250.000

250.000

I alt BUU inkl. bilag 28

23.096.083

43.984.000

43.721.000

43.487.000

Gul markering betyder at der er mulighed for justering af beløb
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Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- & Ungdomsudvalget

Budget 2017

Drift:
Netto (kr. x 1.000)
Center for Børn

Budget Overslag Overslag Overslag
2017
2018
2019
2020
179.380 179.065 179.324 180.737

Center for Skole

439.468

432.918

426.454

419.497

16.194

16.194

16.192

16.230

181.054

176.792

172.159

167.745

76.109

75.928

75.727

75.564

Direktørens område

-12.744

-22.167

-31.967

-41.715

I alt for Børne- & Ungdomsudvalget

879.461

858.730

837.889

818.058

Center for Kultur og Fritid
Center for Familie
Center for Unge

Anlæg:
Netto (kr. x 1.000)
Anlæg
Anlæg i alt

Budget- Overslag Overslag Overslag
2017
2018
2019
2020
7.376
7.376
7.376
7.376
7.376

7.376

7.376

7.376

KORT PRÆSENTATION:
Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i fire forskellige Centre: Center for Børn og Skole,
Center for Kultur og Fritid, Center for Familie samt Center for Unge.
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder dagpleje,
vuggestuer, børnehaver, specialgrupper, fritidsklubber, folkeskole, specialundervisning,
skolefritidsordninger, dag- og døgntilbud til børn og unge, familiebehandling samt ungeindsats.
Børne- & ungdomsudvalget samlede budgetramme i 2017 er 879,5 mio. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 29. juni 2016 behandlet det administrativt
udarbejdede budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede
reduktionskrav på 23,5 mio. kr. til budget 2017.
Et flertal i udvalget besluttede ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med -3,8
mio. kr.
* IT-service/IT konsulent og bibliotekskonsulent -0,7 mio. kr.
* Indtægtskrav døgnplads -0,4 mio. kr.
* Socialrådgiver i dagtilbud -0,8 mio. kr.
* Administration, ledelse, konsulenter mv. -1,2 mio. kr.
* Rammebesparelse -0,7 mio. kr.
Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand
til, at tage ansvaret for alene.
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Børne- & Ungdomsudvalg
Budget 2017

Center for Børn og Skole

Budget 2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Fællesudgifter

11.571

11.256

11.516

12.929

Ressourceteam

9.476

9.476

9.476

9.476

155.634

155.634

155.633

155.633

2.699

2.699

2.699

2.699

179.380

179.065

179.324

180.737

Netto (kr. x 1.000)

Dagtilbudsdistrikter/daginstitutioner
PAU-elever
I alt dagtilbud

Overslag
2020

Budget 2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Fællesudgifter - normalundervisning

29.696

23.198

16.750

9.806

Fællesudgifter – SFO

16.041

16.381

16.366

16.366

6.595

6.595

6.595

6.595

276.387

276.387

276.387

276.387

3.407

3.407

3.407

3.407

Folkeskole - specialundervisning

40.743

40.743

40.743

40.743

Heldagsskolen / heldagsklasser

15.096

15.096

15.096

15.096

7.595

7.595

7.595

7.595

30.201

29.879

29.879

29.879

8.524

8.524

8.524

8.524

276

276

276

276

760

760

760

760

Konsulenttjeneste

2.327

2.327

2.327

2.327

Ressourceteam 6 – 16 årige

1.195

1.195

1.195

1.195

625

625

625

625

439.468

432.918

426.454

419.497

Netto (kr. x 1.000)

Fællesudgifter – specialundervisning
Folkeskole - normalundervisning
Folkeskole – SFO

Modtagercenter
Bidrag til private skoler
Bidrag til efterskoler
Sygehusundervisning
Pædagogiske læringscentre
(skolebibliotek)

Sprogstimulering
I alt Center for Skole

Overslag
2020
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KORT PRÆSENTATION:
Center for Børn og Skole har ansvaret for Frederikshavns kommunes dagpleje, vuggestuer,
børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger. Centeret har
ligeledes opgaven med kommunes modtageklasser, specialklasser og- grupper samt heldagsskolen,
som modtager elever fra hele kommunen.
Dagtilbud
Frederikshavn kommune kan tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen.
Der er fire dagtilbudsdistrikter bestående af flere daginstitutioner. Herudover er der 3 selvejende
daginstitutioner, 1 puljeinstitution og 1 privatinstitution.
Skoleområdet
Frederikshavn kommune tilbyder undervisning fra 0. – 9. klasse på en af kommunens folkeskoler.
Der er fire skoler i Frederikshavn Kommune. Hver skole består af flere afdelinger.

Dagtilbud 0-6 år:
Dagtilbuddene er dagpleje, vuggestue, børnehave, og aldersintegrerede daginstitution. Derudover
administrerer Center for Børn og Skole den kommunale pladsanvisning, tilskud til private
pasningsordninger samt privatinstitutioner.
De pædagogiske dagtilbud for børn mellem 0-6 år skal bidrage til forebyggelse af negativ social arv
samt yde en forbyggende og støttende indsats over for børn med behov for særlig opmærksomhed.
Tilbuddene skal medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet og gøre overgange mellem
tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.
Dagtilbuddene har til formål, at fremme børnenes udvikling, trivsel, selvstændighed og læring.
Tilbuddene skal sikre dem en god og tryg opvækst, samt hjælpe børnene med, at begå sig socialt.
De kommunale dagtilbud til børn mellem 0-6 år er delt i 4 distrikter, svarende til opdelingen i resten
af Center for Børn og Skole:
Dagtilbudsdistrikt Nord med 8 børnehuse og 30 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og
Elling. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.
Dagtilbudsdistrikt Øst med 9 børnehuse og 38 dagplejere i Frederikshavn. Distriktet har desuden
tilknyttet specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, en
observationsgruppe til børn med særlige støttebehov samt et tilbud om familiestue.
Dagtilbudsdistrikt Vest med 5 børnehuse og 19 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnshøj.
Distriktet driver desuden familiestue og har støtteressourceteamet for hele kommunen tilknyttet.
Dagtilbudsdistrikt Syd med 6 børnehuse og 30 dagplejere i Sæby Dybvad, Hørby og Voerså.
Distriktet har desuden tilbud om familiestue.
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Selveje og puljeinstitution:
Der er 3 selvejende daginstitutioner og en puljeinstitution, som også tilbyder dagtilbudspladser i
enten vuggestue eller børnehave. Det er Bødkergården, Østervrå, Idrætsbørnehaven i Sæby, Den lille
børnehave i Frederikshavn og Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Bødkergården har desuden
specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pladserne
indgår i det kommunale serviceniveau ligesom de kommunale dagtilbud.
Private pasningsmuligheder:
I dagtilbudsområdet findes desuden mulighed for at oprette private pasningsordninger med
kommunalt tilskud. Det kan være ”Tilskud til privat pasning” i dagplejelignende rammer eller
privatinstitution.
De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.
Pasningsgaranti
Der er pladsgaranti i et dagtilbud i Frederikshavn Kommune fra barnets 26. uge og indtil skolestart.
Børn mellem 0 - 2 år og 10 måneder tilbydes plads i dagpleje, vuggestue eller aldersintegreret
daginstitution. Børn mellem 2 år og 11 måneder - 6 år (skolestart) tilbydes plads i børnehave eller
aldersintegreret daginstitution. Pladser anvises med udgangspunkt i barnets bopæl, og så vidt muligt
i nærområdet.
Pasningsgarantien er i Frederikshavn Kommune defineret således, at forældre, der er bosiddende i
byområderne Skagen, Frederikshavn og Sæby er sikret en plads indenfor bygrænsen. I alle øvrige
lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale skoledistrikt - eller i et af
naboskoledistrikterne.
Åbningstider i dagtilbud
Dagpleje og børnehuse tilbyder pasning alle hverdage, året rundt på nær juleaftensdag og
grundlovsdag efter kl. 12. I perioder med lavt børnefremmøde kan institutionerne have aftaler om at
samle børnene fra flere huse og kun holde åbent i et enkelt hus. De generelle åbningstider i dagpleje
og børnehuse har udgangspunkt i 48 timer/uge indenfor tidsrummet kl. 6.45-16.30, fredage kl. 6.4515.45. Børnehuse tilbyder kun fuldtidspladser. Et børnehus eller en dagplejer kan åbne fra kl. 6.00,
hvis forældre på grund af deres arbejde har behov for pasning inden kl. 6.45. Derudover har mindst
et hus i hvert distrikt åbent til kl. 17:00. Distrikterne skal som minimum holde ét hus længe åbent,
hvis forældre af arbejdsbetingede årsager har behov for det.
Pladsantal i pædagogiske dag- og fritidstilbud:
Budgettet for 2017 er udregnet med udgangspunkt i en budgetforudsætning om pladser, der er
fordelt således:
432 dagplejepladser
279 vuggestuepladser
1.512 børnehavepladser
Ressourcetildeling til dagtilbud
Dagtilbud i Frederikshavn Kommune tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel.
Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte
dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.
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Helt konkret er taksten pr. barn i budget 2017 følgende:
Børnehave: 48.080 kr.
Vuggestue: 96.160 kr. (dobbelt op af en børnehaveplads)
Dagpleje: 98.832 kr.
I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:
Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)
Lønudgifter (for daglig pædagogiske ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende,
køkkenpersonale/økonoma i vuggestuer samt vikarudgifter)
Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:
Udgifter til rengøring/rengøringsselskab og vikarudgifter
Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
Lønudgifter til dagtilbudsledere og afdelingsledere i dagplejen
Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter:
Husleje, jævnfør huslejekontrakt
Forbrugsafgifter
Forsikringer
Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
Rengøring
Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og
reguleres af Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune.
Et eksempel på tildeling efter indeksering:
Den Lille Børnehave, en selvejende daginstitution med en normering på 50 børnehavebørn.
Indekseringstildelingen vil være inklusiv forældrebetaling:
50 * 48.080 kr.
Ejendom m.v.
I alt

2.404.000 kr.
363.050 kr.
2.767.050 kr.

Der afregnes efter det faktiske gennemsnitlige børnetal. Denne regulering foretages i april, august og
november måned.

Skoler og SFO
I Frederikshavn kommune er folkeskole- og SFO området organiseret i Center for Børn og Skole.
Centret for skole har i 2017 et samlet budget på 439,5 mio. kr. og faldende i overslagsårene.
På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra børnehaveklasse til 3.
klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes både en SFO 1 og en SFO II, som er et tilbud til
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skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.
Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid samt på
skolefridage.
Centeret varetager også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne.

Skoleområdet
Folkeskoleområdet
Central lovgivning på området
Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede
bekendtgørelser og vejledninger
Nationale- og lokale mål
Der arbejdes ud fra følgende nationale målsætninger:




Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige de kan
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og
praksis

Samt nedenstående mål i Frederikshavn Kommunes Skolepolitik
 Hoved og hænder – fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at
der er flere veje at gå
 Hjertet med – alle elever skal trives i et fællesskab
 Form og fornyelse – skolerne nytænker og varierer skoledagen
 Viden og samarbejde – vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden
 Fordi verden venter – vi klæder vores elever på til fremtiden
Og målene i Bæredygtigt børneområde:
•
•
•
•

Skabe et fælles børne- og familiesyn på tværs af Bæredygtigt Børneområde
Investere i tidlige og forebyggende indsatser på 0-6 års området, for at fremme en positiv
livsbane for alle børn og unge
Skabe sammenhængende børnemiljøer fra 0-16 år, hvor både børn og familier oplever helhed
i indsatsen
Skabe en fleksibel og tværfaglig organisation, der har en faglig og personalemæssig
sammenhængskraft på tværs

Særlige indsatser på skoleområdet
På skoleområdet arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes:
 Bæredygtigt børneområde. Et helhedssyn på familier og børn og nye samarbejdsformer
med dagtilbud og familieafdelingen.
 Fortsat implementering af den ny folkeskolelov – med fokus på de forskellige
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elementer som eksempelvis bevægelse, understøttende undervisning, den åbne skole
mv.
 Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune
herunder valg af ny digital læringsplatform
 Det videre arbejde med fortsat implementering af mål og værdier for inklusion samt
udvikle visitationsmodellen, fælles sprog og samarbejdet på tværs.
 Fokus på at udmønte uddannelsesstrategi, der kan understøtte den lokalpolitiske
målsætning om at 45 procent af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelser.
Skifte i fokus
Skolevæsnet i Frederikshavn Kommune arbejder til stadighed med at skifte perspektiv både på og
omkring skolerne i forhold til:






Fra traditionel undervisning til flere fagligheder ind i skolen
Fra fokus på antal timer til fokus på fag
Fra fokus på undervisning til fokus på læring
Fra brede fælles mål til konkrete læringsmål
Fra forhandling og aftaler til dialog og ledelse

Økonomi.
Centrale fællesudgifter på normalundervisningsområdet
Budgetrammen udgør 29,7 mio. kr. i 2017 faldende i overslagsårene pga. øget demografiregulering.
Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på normalområdet kan fremhæves følgende:
 Efter- og videreuddannelse af lærere, børnehaveklasseledere og ledere, herunder bl.a.
kompetenceudvikling af personale i forhold til to-sprogede elever
 Central vikarkonto til afdækning i forbindelse med længerevarende sygdom, omsorgsdage,
erstatningsferie, graviditetsgener og lignende
 Betaling til andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole uden for kommunen jf.
det frie skolevalg, eller er i pleje eller anbragt uden for kommunen
 Betaling fra andre kommuner for elever, som har valgt en skole i Frederikshavn Kommune
eller er i pleje eller anbragt
 Digitalisering af skoleområdet
 Leasing af IT indkøb
 Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant
 Demografireguleringen.
 Udvalgets dispositionskonto
 Sektornet en IT-service for skolerne
 Lokalløn
 Leje af haller inkl. OPP-hallen
 Øget forberedelsestid, to-voksenordning eller undervisningsmidler
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Centrale fællesudgifter på SFO
Budgetrammen udgør 16,0 mio. kr. i 2017 let stigende i overslagsårene pga.
Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på SFO kan fremhæves følgende:






Tilskud til forældrebetaling.
Betaling til andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / SFO uden for
kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen.
Betaling fra andre kommuner for elever, som har valgt en skole / SFO i Frederikshavn
Kommune eller er i pleje eller anbragt.
Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant.
Udvidet åbningstid.

Centrale fællesudgifter på specialundervisningsområdet
Budgetrammen udgør 6,6 mio. kr. i 2017 og overslagsårene.
Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på specialundervisningsområdet kan fremhæves
følgende:
 Betaling til andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / specialklasse uden for
kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen
 Betaling fra andre kommuner for elever, som har valgt en skole / specialklasse i
Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt
Folkeskole – normalundervisning
Budgetrammen udgør 276,4 mio. kr. i 2017 og overslagsårene til de fire skoler.
I Frederikshavn Kommune tildeles ressourcerne til normalundervisningen efter følgende model:
 0. – 3. klasse 103 time pr. elev
 0. klasse i rul 1.2 og 1.5 – 60 time pr. elev
 4. – 6. klasse 136 time pr. elev
 7. – 9.klasse 138 time pr. elev
Budgetforudsætninger
Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:
 244 klasser med 5.513 elever i normalområdet
 297 elever i specialklasser
 Oprettelse af en modtagercentre i skoledistrikt Vest, som varetager opgaven med to sprogede
elever
 185 elever til 10. klassecenter
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Skolernes klassetrin, elev- og klassetal for normalområdet, skoleåret 2016/2017.
Tabellen nedenfor viser Frederikshavn Kommunes folkeskoler.
0.-9. klassetrin er obligatoriske klassetrin, mens 10. klassetrin er et frivilligt tilbud.
Folkeskoler i Frederikshavn Kommune pr. april 2016
Skolens navn
Skoledistrikt Nord
Skoledistrikt Syd
Skoledistrikt Vest
Skoledistrikt Øst
I alt

Klassetrin

Antal elever

Antal klasser

0.-9. kl.
0.-9. kl.
0.-9. kl.
0.-9. kl.

1.176
1.626
1.104
1.607
5.513

52
74
50
68
244

Til ovennævnte oversigt skal tilføjes at
 Elever fra verdensklasser er fordelt på skolernes distrikt
 pr. 1.8.2016 er oprettet en modtagercentre til at varetage opgaven med to-sprogede elever
 10. klasse tilbydes i Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter
Inkluderende specialundervisning
Budgetrammen til specialundervisning udgør 55,8 mio. kr. i 2017 og overslagsårene
Inklusion og anerkendelse er bærende pædagogiske værdier for skolevæsnet i Frederikshavn
Kommune.
De enkelte skoler har alle forskellige indsatser, som understøtter og udvikler den konkrete skoles
inkluderende almenundervisning - og dermed bidrager til at styrke den inkluderende kultur i
skolevæsenet generelt. Fokus er bl.a. på anerkendelse, klasseledelse, undervisningsdifferentiering og
individuelle og særligt tilrettelagte forløb. Målet er at fastholde eleverne i normalmiljøet og på
distriktsskolen.
Hvis en elev har behov for støtte, der overstiger 12 lektioner pr. uge, vil det fremover defineres som
specialundervisning. Støtte i under 12 lektioner defineres som almindelig undervisning.
Den inkluderende specialundervisning – eller den specialpædagogiske bistand - tilbydes som en del
af de almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske forpligtelser og opgaver på alle skoler.
Den inkluderende specialundervisning sker ofte med afsæt i de enkelte skolers kompetencecentre,
som enten støtter eleverne i klassen eller afvikler kursuslignende aktiviteter m.m. på små hold på
skolen.
De enkelte skoler har adgang til forskellige kompetencepersoner lokalt og centralt. Lokalt er der
f.eks. uddannet en række AKT-lærere og som noget nyt har alle skoler en inklusionslærer. Centralt
har skolerne adgang til at søge råd, støtte og vejledning om konkrete elevers behov,
undervisningssituationer m.m. hos f.eks. PPA.
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Der er i budget 2017 budgetteret med følgende specialklasser:
Målgruppe

Tilbuddets placering(er)

I alt

Elever med AKT vanskeligheHeldagsskoleafdeling
der (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Sæbygaard skoleafdeling

39
22

Elever med generelle
indlæringsvanskeligheder

23
8
18

Nordstjerne skoleafdeling
Skagen skoleafdeling
Sæbygaard skoleafdeling

Elever med autisme
Elever med svære generelle
indlæringsvanskeligheder

Nordstjerne skoleafdeling
Frydenstrand skoleafdeling
Skagen skoleafdeling
Bødkergården
Elever i strukturklasser (ADHD) Frydenstrand skoleafdeling

14
38
8
2
80

Elever i kontaktklasser (autisme) Nordstjerne skoleafdeling
I alt

45
297

Specialklasser har en vippenormering i elevtallet på + /- 15 %, inden der sker en regulering af
budgetrammen.
Modtagercenter
Budgetrammen til modtagercentret udgør 7,6 mio. kr. i 2017 og overslagsårene
Frederikshavn Kommune har pr. 1. august 2016 ny struktur på to sprogs området. Det betyder, at
alle nyankomne børn i den skolepligtige alder, som har et andet modersmål end dansk, begynder
deres skolegang i det nyetablerede Modtagecenter, der er placeret på Abildvej Skoleafdeling.
Børnene kommer til centeret med mange forskellige forudsætninger og der vil på denne baggrund
blive tilrettelagt individuelle forløb, som skal gøre det enkelte barn klar til det rette skoleforløb.
Sædvanligvis vil et forløb i Modtagecenteret vare i op til 2 måneder.
Efter forløbet vil børnene udsluses til:
1. Distriktsskolen
Eleverne bliver indskrevet i en almindelig folkeskoleklasse og følger undervisningen.
2. Sprogklasse
Er eleverne i alderen 14-17 år og hvor det vurderes, at de i første omgang vil have svært ved
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at kunne tilegne sig kompetencer, der vil gøre dem parat til efter 9. eller 10. skoleår at kunne
gå til afgangsprøve
3. Specialklasse
Har eleverne nogle vanskeligheder som gør, at de ikke er i målgruppen til en almindelig
klasse, bliver de ligesom andre børn visiteret til et specialtilbud.

Folkeskole - SFO
Budgetforudsætninger
Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:




SFO I med 1.334 børn hvoraf 591 har et heldagsmodul
SFO II med 35 børn hvoraf 9 har et heldagsmodul
Special SFO med 47 børn heraf 13 børn fra svær generel indlæringsvanskeligheder

SFO er en fritidsordning for børn i skolealderen. Adgangen til at oprette SFO findes i
Folkeskoleloven, kommunerne er ikke forpligtet til at oprette SFO på alle skoler. Kommunens
forsyningsforpligtelse på fritidsområdet tilsiger dog, at den enkelte kommune har pligt til at sikre det
nødvendige antal fritidstilbud til børn i aldersgruppen, og at udbuddet af fritidstilbud skal ses i
forhold til antallet af SFO-pladser (jf. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2008).
SFO-tilbuddeIt er opdelt i to aldersgrupper - SFO I er for elever i 0.-3. klasse og SFO II er for elever
i 4.-6. klasse. Skoler med specialklasserækker kan have særlige SFOer tilknyttet eller tildeles ekstra
normering.
Forældrebetalingen opkræves med 1.600 kr. for en fuldtidsplads i SFO I og med 825 kr. for en
fuldtidsplads i SFO II. Udover SFO kan der også være adgang til andre fritidstilbud i de respektive
skoledistrikter (fritidshjem og klub).
Special SFO til elever med særlige behov
Elever i specialklasser får tilbudt en plads i en special-SFO. Elever i almindelige klasser med behov
for støtte i SFO har adgang til at søge ekstra støttetimer hertil. Der er special-SFO i tilknytning til
specialklasser på følgende skoler:





Frydenstrandskolen
Nordstjerneskolen
Skagen Skole
Sæby Skole
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Bidrag til private skoler og efterskoler
Budgetrammen udgør 38,7 mio. kr. i budget 2017 og 38,4 mio. kr. i overslagsårene
Til elever som vælger at gå på efterskole, privatskoler og andre fri grundskoler skal kommunen
refundere et beløb pr. barn til staten. Taksten fastsættes af staten. I 2017 er der budgetteret med
følgende elevtal:




Privatskoler og andre frie grundskoler - 840 skoleelever og 304 i SFO.
Efterskoler – 250 elever
Taksten for 2016 er indarbejdet tillagt stigning på 1 %.

Sygehusundervisning
Budgetrammen udgør 0,3 mio. kr. i budget 2017 og overslagsårene.
Det påhviler kommunerne at tilbyde elever, som gennem længere tid er indlagt på sygehus
undervisning, og derfor af hensyn til deres fysiske eller psykiske velfærd eller sundhed ikke kan
undervises på skolen.
Formålet med sygehusundervisningen er at give eleverne de bedste betingelser for at kunne vende
tilbage til undervisningen på det klassetrin, de tilhører. Det tilstræbes at indholdet af
sygehusundervisningen er i overensstemmelse med de læseplaner, der gælder for undervisningen på
elevens skole.
Udgifter til sygehusundervisningen påhviler kommunerne.

RESSOURCEFORBRUG
Center for Skoles samlede budget for 2017 udgør 439,5 mio. kr.
Skole bidrager med en besparelse på 0,35 mio. i andel af rammebesparelse på 0,7 mio. kr. samt 0,7
mio. kr. i besparelse på IT service / IT-konsulent og bibliotekskonsulent.
På skoleområdet er indarbejdet politisk beslutning af 26. april 2016 om at øge rammen med 5 mio.
kr. til øget forberedelse, 1,8 mio. kr. til to-voksensordning, holddeling eller undervisningsmidler
samt 0,6 mio. til inklusion i alt 7,4 mio. kr.
Lov- og cirkulære er indarbejdet med følgende:
Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles
brugerportalinitiativ for folkeskolen med -0,07 mio. kr. i 2017 og -0,07 mio. kr. i overslagsårene
Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig
tilskudsprocent jf. finansloven 2016 med 0,23 mio. kr. i 2017 og 0,21 mio. kr. i overslagsårene
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Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts
2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,28 mio. kr. i 2017, 0,29 mio. kr. i 2018 og
fra 2019 med 0,27 mio. kr.
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Center for Kultur og Fritid

Budgetoplæg 2017

Netto (kr. x 1.000)

Budget
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Overslag
2020

Fritids og aftenklubber

16.194

16.194

16.192

16.230

I alt Center for Kultur og Fritid

16.194

16.194

16.192

16.230

KORT PRÆSENTATION:
Center for Kultur og Fritid har ansvar for drift og udvikling af fritids-, ungdoms-, og aftenklubber
for børn og unge i alderen 10 – 18 år. Området hører til Børne- og Ungdomsudvalgets budget og
drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser.
Klubtilbuddene er dag og aftenklubpladser for børn mellem 10 – 18 år og findes i kommunale og
selvejende fritids- og ungdomsklubber.
Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Fritidsklubber
bidrager til forebyggelse af negativ social arv, samt yder en forbyggende og støttende indsats over
for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed.
Fritids- og aftenklubberne 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. Fritidstilbuddene i Frederikshavn
Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.
Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle
børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl. – 9. kl. Tildelingsmodellen understøtter
fritidstilbuddenes forebyggende og socialpædagogiske arbejde.
Fritids- og aftenklubberne har særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner. Fritidsklubberne
arbejder med indholdet i tilbuddene ud fra disse 5 pejlemærker:

∙ Børn og unge skal være robuste
∙ Børn og unge skal være livsduelige
∙ Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer
∙ Vi skal bygge bro ind og ud af klubben
∙ Vi skal matche børn og unges liv i dag
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I forbindelse med omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet, blev der godkendt en ny model,
hvor 3. klasse børn i Skagen, Frederikshavn og Sæby har valgfrihed mellem SFO II og
Fritidscentrene. Politisk vurderes det, at 60% af børnene vælger Fritidscentrene.
Klubtilbud for 3. klasse er oprettet under Ungdomsskolelovgivningen. Der er fremmøderegistrering
for børnene. Forældrebetalingen følger kronemæssigt taksten for SFO I.
Ungdomshuset Sct. Laurentius
Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med pladser til dag- og aftenklub i Skagen og
aftenklubpladser i Aalbæk. Ungdomshuset har desuden en gruppe med behov for særlig støtte i
fritidstilbuddet.
HotSpot
HotSpot Frederikshavn med fritids- og aftenklubpladser i Frederikshavn og aftenklubpladser i
Stranby og Ravnshøj.
HotSpot driver desuden Oasen, som har specialpladser til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHDklasserne. HotSpot er en selvejende fritids- og ungdomsklub.
Sæby Fritids- og Ungdomsklub
Sæby Fritids- og Ungdomsklub, med dag- og aftenklubpladser i Sæby, og aftenklubpladser i Hørby,
Østervrå og Voerså. Fritidsklubben har desuden en gruppe unge med behov for særlig støtte i
fritidstilbuddet. Fritidsklubben Solsikken i Frederikhavn hører ligeledes under Sæby Fritids- og
Ungdomsklub. Solsikken er et fritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne.
Bødkergården
Bødkergården i Østervrå har en gruppe med eftermiddagspladser til børn fra 4. – 6. klasse.

RESSOURCEFORBRUG:
Center for Kultur og Fritid´s samlede rammebesparelse for 2017 udgør 0,01 mio. kr. Besparelsen
findes ved tilpasning af kapaciteten i Centret.
Lov- og Cirkulære er indarbejdet med følgende:
Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts
2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,03mio. kr. i 2017, 0,03 mio. kr. i 2018, 0,03
mio. kr. i 2019 og 0,07 mio. kr. i 2020.
Center for Kultur og Fritid´s samlede nettobevilling for 2017 udgør 16,2 mio. kr.
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Budgetoplæg 2017

Netto (kr. x 1.000)
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest
(Pædagogisk Psykologisk funktion)
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest
(Myndighedsfunktionen,
(familieplejegruppen samt institutionerne)
I alt Center for Familie

Center for Familie

Budget
2017

Overslag
2018

Overslag
2019

Overslag
2020

21.883

22.189

21.689

21.623

159.414

154.838

150.696

146.341

181.297

177.027

172.385

167.964

KORT PRÆSENTATION:
Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov.
Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge, samt tilbud til børn og unge
med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.
Center for familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på
Skagen Rådhus. Center for Familie er efter strukturændringen en del af Bæredygtigt Børneområde
(BBO). Myndighedsfunktionen, PPA og sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og
Vest), samt et specialteam. Desuden hører familieplejegruppe under centeret.
Center for Familie driver herudover Døgncenter Frederikshavn, Familiehuset, Skansen, Bohjemmestøtte samt Krisecenter for Kvinder i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører
også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.
Pædagogisk psykologisk funktion
Pædagogisk psykologisk funktion i de fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt specialteamet
arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 18 år. Udgangspunktet er
Folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogiskbistand og Servicelovens bestemmelser om
samme aldersgruppe, samt deres familie. Nogle opgaver knytter sig til førskolealderen, andre til
børn i skolealderen og der er opgaver som er rette mod unge op til 18 år.
Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitutioner samt andre relevante
samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og behandlende funktion.
Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske
vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver indenfor tale/høreområdet, småbørn
med vidtgående vanskeligheder, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige
vanskeligheder.
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Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og
udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde
med aktører i Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der
opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed
Myndighedsfunktionen
Myndighedsfunktionen i de fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt specialteamet arbejder
med børn og unge mellem 0 – 18 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med
børn og unge mellem 0-18 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.
Der er tale om børn og unge, hvor der er konstateret et særligt behov, og hvor formålet er at skabe
de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder,
så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som
deres jævnaldrende.
Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres
familier. Der vil efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkret behov,
være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, tilknytning
af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold.
Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og
unge uden for hjemmet. Herudover varetager specialteamet også sagsbehandling af handicapsager,
samt bevilliger til børn med forskellige former for handicap.
Der er tale om børn med et særligt behov herunder børn med et handicap, hvor der er behov for en
speciel indsats.
Familieplejegruppen
Familieplejegruppe er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af
distriktslederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret
godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til
plejefamilier, og varetager støttepersonopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder
gruppen med matchning på anbringelsesområdet.
Administration og Økonomi
Administration & Økonomi refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og
økonomiske opgaver i Center for Familie.
Der udføres opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle
dele af centeret, bortset fra tandplejen. Desuden varetages der opgaver som sagsbehandling på
blandt andet handicapområde, arkivering af sager, bogføring og økonomisk administration, samt
betjening af de decentrale institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter,
Familiehusene, Bo Hjemme Støtte og Støtte-kontaktpersoner.
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Døgncenter Frederikshavn
Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn med i alt 20 pladser fordelt med 8 pladser på
Granly, i Sæby og 12 pladser på Suensonsvej i Frederikshavn. Institutionerne yder omsorg,
personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet
sted end hjemme.
Familiehuset og Skansen
Familiehuset har adresse i Frederikshavn og udfører visiterede forebyggende opgaver
og pædagogisk og terapeutisk dagbehandling til familier med børn under 18 år. Der kan være tale
om familier, der har svære livsvilkår, eller som har udfordringer i relationerne eller samspillet.
Familiehusets kerneydelser er praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling, og medvirken til
samvær når der er brug for støttet eller overvåget samvær.
Derudover yder Familiehuset konsultativ rådgivning for kolleger og samarbejdspartnere, og indgår i
tværfagligt samarbejde på skoler og institutioner.
Familierne visiteres gennem familiernes rådgiver og det er herefter Familiehuset, som har det
behandlingsmæssige ansvar, samt vurderer hvilke behandlingsmetoder, der er bedst egnede i de
enkelte sager.
Skansen startede som et 3-årigt udviklingsprojekt, som er baseret på erfaringer fra ”Bo –
hjemmestøtte 13+” og lignende projekter i andre kommuner, men er nu et permanent tilbud.
Skansen er et alternativ til anbringelse og tilbuddet har base i Frederikshavn, men dækker hele
kommunen. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets
behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de
professionelle i skole og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og
kan ydes i både hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Under hensyn til, at den enkelte families
behov er variabelt over tid, kan der være visiteret et variabelt antal familier samtidigt.
Bo-hjemme støtte
Bo-hjemme støtte er rettet mod unge der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne
være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med
en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem – hos forældre eller på
eget værelse.
Krisecenter for kvinder
Krisecenteret i Frederikshavn er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk
og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes
plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet.
Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo mens man er i krise eller truet, omsorg og
beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere.
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RESSOURCEFORBRUG:
Besparelser i Center for familie udgør 1,3 mio. kr. i 2017 i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets
samlede beslutninger om reduktioner på 3,8 mio. kr.
Politisk ønsker man at fastholde socialrådgivere i Center for Familie. For at sikre at der ikke skal
ske afskedigelse som følge af 3 % og 1 % reduktionerne under Økonomiudvalget, er der i budget
2017 flyttet 1,3 mio. kr. fra forebyggelse og anbringelsesområdet til konto 6.
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 blev det konstateret, at der på familieområdet
var et behov for tilpasning af udgifterne, som kun kunne løses ved en langsigtet strategisk
omlægning af indsatsen.
Efterfølgende godkendte Byrådet at tilføre Familieområdet 12,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i
2017, 8,0 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 0,0 mio. kr. i 2020.
Senest fra og med 2020 skal der være skabt balance mellem forbrug og budgetramme – inklusiv de
rammereguleringer, der sker i de mellemliggende år.
Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om Social Service (Loft over ydelsen for tabt
arbejdsfortjeneste.
Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om Social Service /Forhøjelse af ydelsesloftet for
tabt arbejdsfortjeneste)
Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (Ny hovedlov)
Samlet tilførsel på 0,054 mio. kr. i 2017, 0,050 mio. kr. i 2018, 0,031 mio. kr. i 2019 og 0,031 mio.
kr. i 2020.
Center for Families nettobevilling for 2017 udgør 181,3 mio. kr.
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Børne- & Ungdomsudvalget
Budgetoplæg 2017

Center for Unge

Overslag
2018

Overslag
2019

Overslag
2020

12.597

12.637

12.637

12.637

1.010

808

607

444

Ungerådgivning og myndighed

33.819

33.800

33.800

33.800

Ungevejledning og visitation

11.271

11.271

11.271

11.271

Ungestøtte og projekt

17.412

17.412

17.412

17.412

I alt Center for unge

76.109

75.928

75.727

75.564

Netto (kr. x 1.000)
10. klassecenter og Ungdomsskole
Centerchefens område

Budget
2017

KORT PRÆSENTATION:
Center for Unge henvender sig til unge borgere i Frederikshavn Kommune og arbejdsopgaverne
spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning,
kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om
behandling, konsultative samtaler, undervisning og særlige skoletilbud, fritidsaktiviteter, mv.
Center for Unge består af to enheder; Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og Ungeenheden.
For at skabe mere sammenhæng for borgerne og bedre udnyttelse af rammeaftalerne på området er
området vedrørende Specialpædagogisk Bistand flyttet til Socialudvalget. Der er omplaceret i alt
6,3 mio. kr. til Socialudvalget.
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år, som bor i
Frederikshavn Kommune. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der
hvor de unge er. Kurserne m.m. er af forskelligt indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har
til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til
samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Desuden er Frederikshavn Kommunes 10.
klassecenter organiseret under og placeret i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.
Ungeenheden
Ungeenheden henvender sig til alle unge i alderen 15 – 30 år, der har brug for råd, vejledning eller
støtte i forhold til uddannelse, skole, job, ledighed, økonomi, misbrug, familie, psykiske problemer,
kriminalitet mv.
Ungeenhedens arbejdsopgaver spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling,
myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk,
mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling og konsultative samtaler.
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Ungeenheden er pr. 1. januar 2016 udvidet med borgere i alderen 25 til 30 år og målgruppen blev
ved samme lejlighed skærpet, således at enheden fremadrettet henvender sig til ”unge der med eller
uden støtte har progressionsmuligheder i forhold til ordinær uddannelse og beskæftigelse”.
Ungeenhedens vision kan beskrives således:
Ungeenheden i Frederikshavn kommune udfordrer den enkelte unge til at indfri sit potentiale for
derigennem at gennemføre en uddannelse og/eller komme i varig beskæftigelse og dermed blive
selvforsørgende. Målet er, at den unge som menneske og borger bliver en aktiv og positiv del af
samfundet.
Ungeenheden er organiseret i tre afdelinger: Vejledning og Visitation, Rådgivning og Myndighed
samt Støtte og Projekt:
Vejledning og Visitation
Under Vejledning og Visitation hører SSP Frederikshavn, UU Frederikshavn og Ungeenhedens
administration. Ungeenhedens administration er dog en del af Økonomiudvalgets budget.
SSP (skole-, social- og politisamarbejde)
SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet
udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber,
Familieafdelingen, Ungeenheden samt Frederikshavn Politi. SSP har bl.a. til opgave at skabe og
støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og
misbrug af rusmidler.
UU Frederikshavn (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
Unge under 25 år kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos
Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6.-10. klasse og
andre unge under 25 år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke
har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for
vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes
Uddannelsesstrategi og 45 % målsætningen.
Rådgivning og Myndighed
Under Rådgivning og Myndighed hører psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige) samt
beskæftigelsesområdet (18-30 årige).
Psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige)
Ungeenheden varetager følgende myndighedsopgaver på det sociale område for unge mellem 18 og
30 år: socialpædagogisk hjælp og støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, midlertidige botilbud
samt diverse særforanstaltninger. Målgruppen er bl.a. socialt udsatte, borgere med sindslidelse
og/eller misbrug samt borgere med komplekse problemstillinger.
Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at
fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse
og/eller beskæftigelse.
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Beskæftigelse
På beskæftigelsesområdet arbejder Ungeenheden med de unge mellem 18 og 30 år indenfor
bestemmelserne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. De unge tilbydes bl.a opkvalificering,
udarbejdelse af handleplaner, støtte, motivering og vejledning samt virksomhedspraktikker med
henblik på at starte på og gennemføre en uddannelse og/eller opnå varig tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Støtte og projekt
Under støtte og projekt hører områderne STU, Produktionsskoler, Øvrig undervisning, Tilskud til
elevers befordring, Erhvervsgrunduddannelse, Ungevejledning, Mentorer samt Step Up.
STU – Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan gøre brug af de øvrige ungdomsuddannelser,
selv med optimal støtte. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af dialog med den unge og dennes
familie. STU har til formål at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra
hensynet til deres evner og kompetencer.
Produktionsskoler
Unge under 18 år, der har afsluttet folkeskolen, kan optages på Produktionsskole efter aftale med
UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk
arbejde og produktion.
Ungevejledning
Der kan søges støtte til praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet,
samfundsliv, socialt liv og sundhed. Støtten gives som hjælp til selvhjælp og indebærer, at en
støtteperson i en periode hjælper den unge, så den unge bliver bedre i stand til at tage ansvar for
eget liv. Herunder især i forhold til at forbedre mulighederne for at starte og gennemføre uddannelse
samt at indtræde på og opnå varigt tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mentorer
Mentorer er et tilbud om støtte til unge med formål at sikre, at den unge på et tidspunkt kan komme
i beskæftigelse eller uddannelse og/eller forblive heri. Den unge støttes f.eks. i at opnå struktur i
hverdagen, at komme op om morgenen, at få styr på bolig og økonomi, at vedligeholde og opbygge
et netværk, at fortsætte eller igangsætte et behandlingsforløb.
Step Up
Step Up er et tilbud til unge og skal hjælpe med at bevidstgøre dem, hvilke muligheder de har og
hvilke kompetencer de besidder, så de rustes til uddannelse og arbejdsmarkedet. Der arbejdes for, at
de unge kan komme i praktik og få viden om f.eks. kultur, regler og normer i virksomheder,
økonomi og budgetlægning, netværksopbygning, kompetencer og kvalifikationer samt kost og
motion.

RESSOURCEFORBRUG:
Center for Unges samlede rammebesparelse for 2017 udgør 62.380 kr. Besparelsen findes ved
tilpasning af kapaciteten i Centret.
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Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:
Lov nr. 1875 af 29. december 2015 om Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og
aktiv indsats m.v.)
Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller
som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).
Samlet reduktion på 0,842 mio. kr. i 2017, 0,841 mio. kr. i 2018, 0,841 mio. kr. i 2019 og 0,841
mio. kr. i 2020.
Center for Unges samlede nettobevilling for 2017 udgør 76,1 mio. kr.
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Børne- & Ungdomsudvalget
Budget 2017
Netto (kr. x 1.000)

Direktørens område
Centrale konti i alt

Direktørens område

Budget2017

Overslag Overslag
2018
2019

Overslag
2020

-12.744

-22.167

-31.967

-41.715

-12.744

-22.167

-31.967

-41.715

KORT PRÆSENTATION:
Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre.

RESSOURCEFORBRUG:
Direktørens nettobevilling udgør i 2017 -12,7 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet i konkrete
reduktioner.
Budgetrammerne fra 2017 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning,
omprioriteringsbidrag samt demografi.
Derudover mangler der udmøntning af reduktioner vedr. bygningsudgifter i forbindelse med
omlægning af dagtilbud samt reduktion vedr. administration, ledelse og konsulenter.
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Børne- & Ungdomsudvalget
Budget 2017

Netto (kr. x 1.000)

Anlæg
Anlæg i alt

Anlæg

Budget2017

Overslag Overslag
2018
2019

Overslag
2020

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

7.376

KORT PRÆSENTATION:
Anlægsrammen rummer anlægsprojekter indenfor Børne- og Ungdomsudvalget.

RESSOURCEFORBRUG:
Anlægsrammens nettobevilling udgør i 2017 7,4 mio. kr. som består af 4 anlægsprojekter.
Budgetrammerne fra 2017 og overslagsår indeholder følgende anlægsprojekter:
Udvikling af den digitale daginstitution
Digitalisering af skoleområdet
Adm. af anlægsprojekt – daginstitutioner
Adm. af anlægsprojekt - skoleområdet
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Budget
2016

Budget
2017

Børne- og Ungdomsudvalget
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned
er betalingsfri.
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1
måneds varsel.
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige
pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til
klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II.
Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.
Dagplejepladser:
Fuldtidsplads, betaling pr. måned

2.410

2.480

Vuggestuepladser:
Heldagsplads pr. måned

2.710

2.770

Børnehaver:
Heldagsplads pr. måned
Frokosttakst

1.605
505

1.670
515

Tilskud til privat pasning:
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned

4.971
3.025

5.115
3.122

85.676
48.638

89.296
51.157

350
1.075
1.425

395
1.205
1.600
405

350
890
1.240

395
430
825
405

Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder - pr. år
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år
Skolefritidsordninger:
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned
Aftenmodul pr. måned
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned
Aftenmodul pr. måned
Fritidscentre:
3. klasse
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned
Fra 4. klasse
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned

ID: 1386669, 17. august 2016

1.205

390

430

side 1
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side 2

Budget
2015

Budget
2016

Børne- og Ungdomsudvalget
Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen,
idet juli måned er betalingsfri.
måneds varsel.
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige
pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til
klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er
fritidsklub-, småbørnsklub- og ungdomspladser.
Dagplejepladser
Fuldtidsplads, betaling pr. måned

2.490,00

2.410,00

Vuggestuepladser
Heldagsplads pr. måned

2.680,00

2.710,00

Børnehaver
Heldagsplads pr. måned
Frokosttakst

1.560,00
505,00

1.605,00
515,00

Tilskud til privat pasning
24 uger - 2 år og 10 måneder
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart)

5.136,00
2.977,00

4.971,00
3.025,00

pr. år: 87.384
pr. år: 49.341

pr. år: 85.676
pr. år: 48.638

Skolefritidsordninger:
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned

400,00
1.195,00
1.595,00

350,00
1.075,00
1.425,00

Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned

396,00
990,00
1.386,00

350,00
890,00
1.240,00

320,00

390,00

Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart)

Fritidscentre/klub:
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned

Børne- og Ungdomsudvalget
Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen,
idet juli måned er betalingsfri.
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 %
tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt
SFO II. Undtaget herfra er fritidsklub-, småbørnsklub- og ungdomspladser.
Dagplejepladser
Fuldtidsplads, betaling pr. måned
Vuggestuepladser
Heldagsplads pr. måned
Børnehaver
Heldagsplads pr. måned
Frokosttakst

Tilskud til privat pasning
24 uger - 2 år og 10 måneder
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart)
Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart)
Skolefritidsordninger:
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I): (ændret pr. 1/8 2014)
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned
Heldagsskolen:
Morgenplads pr. måned
Eftermiddagsplads pr. måned
Fuldtidsplads pr. måned
Fritidscentre/klub:
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned

Budget
2014

Budget
2015

2.470,00 2.490,00

2.750,00 2.680,00

1.560,00 1.560,00
495,00 505,00

5.094,00 5.136,00
3.042,00 2.977,00
pr. år: 84.288,00
pr. år: 87.384,00
pr. år: 36.948,00
pr. år: 49.341,00

400,00 400,00
1.195,00 1.195,00
1.595,00 1.595,00

260,00 396,00
650,00 990,00
910,00 1.386,00

320,00
400,00
720,00

320,00
400,00
720,00

500,00

320,00
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Budgetmæssige udfordringer

Før 26/6

Pr. 23/8

1 % produktivitetsstigning

7,7

7,4

0,5 % omprioriteringsbidrag

0,0

4,0

(skal ikke findes)

-7,9

Råderum vedr. annulleret omprioriteringsbidrag
Demografi

8,6

8,6

Heldagsskolen

0,0

0,0

Vakance

0,0

0,0

Tilbagebetaling mere pædagogisk personale

0,0

0,0

Specialklassetillæg

0,0

0,0

(Byrådets opgave at finde 0,6 mio. kr.)
(Direktøren finder de 2,0 mio. kr.)
(De 2,4 mio. kr. tages af de 10 mio. kr. fra Socialudvalget)
(Direktionen skal omregne de 2,6 mio. kr.)

-3,8

Besparelser vedtaget på BUU 29.06.2016
Udfordringer i alt ekskl. integrationstilskud

16,3

8,3

Integrationstilskud

-7,7

0,0

8,6

8,3

(Øges til 7,7 mio. kr.)

Udfordringer i alt inkl. integrationstilskud
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Notat vedr. budget for ombygning ved Ålbæk Skole, Ejendomscenteret august 2016

Ombygning af 350 m2 skoleareal til institution
Flytning af nuværende legeredskaber/multibane
Indhegning, asfaltering, etablering af skure
Flytning af ABA anlæg, samt reetablering
Tilpasning af faglokaler - etablering af nyt
Omforandring af lokaler - til undervisning

Uforudsete udgifter
Rådgiver honorar
I alt

Mængde pris
I alt
m2
kr/m2
kr.
350
6000 2.100.000
300.000
600.000
100.000
1.000.000
300.000

450.000
450.000
5.300.000

(lyseblå afsnit på tegning) Der etableres toiletkerne, nye garderober, behandles overflader, etableres anretterkøkken
(ikke vist) Der er indhentet pris på flytning af multibane, samt flytning og reparation af nuv. legeredsk.
(skur vist, ikke farvelagt) Indhegning af nødvendigt areal, etablering fælleskur på legeplads, evt. asfaltarbejder
(ikke vist) Flytning af ABA anlæg fra lejemål til institution på Aalbæk skole
(orange afsnit på tegning) Tilpasning af nuv. naturtekniklokale, tilpasning af mediatek, tilpasning af nyt areal
(rosa afsnit på tegning) Tilpasning og omforandring af nuv. mediatek, kontorer og personalerum til undervisningslok.
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Antal børn pr. hus 2016
Kommunen total
Kommunale dagplejepladser
Tilskud Privat pasning
Vuggestuepladser
Børnehavepladser
Total

Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
484
466
478
466
462
455
453
432
430
205
204
210
210
206
213
211
205
206
278
251
253
257
264
274
271
268
270
1.593 1.644 1.569 1.598 1.627 1.573 1.544 1.583 1.478
2560
2565
2510
2531
2559
2515
2479
2488
2384

Nov. Dec. årssnit
455
208
264
1577
2504

Distrikt Nord
Vuggestuepladser
Børnehuset Molevitten
Børnehuset Trindelvej
Vuggestuen Regnbuen
Dagplejepladser
Dagplejen
Børnehavepladser
Børnehaven Fyrrekrat
Børnehaven Mattisborgen
Børnehuset Mariehøne
Børnehuset Molevitten
Børnehuset Trindelvej
Pilekrattet
Aalbæk Børnehave

Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
63
49
50
48
49
53
51
49
43
13
2
2
2
3
12
12
13
13
13
13
13
13
12
38
37
37
35
36
38
36
34
28
122
123
126
123
124
126
119
114
114
122
123
126
123
124
126
119
114
114
332
333
326
333
340
338
324
331
322
35
37
36
35
34
36
33
32
31
45
45
46
46
47
46
44
47
43
10
15
14
15
16
12
12
11
10
104
106
102
106
109
106
103
103
103
38
40
39
39
39
39
38
39
39
60
59
60
63
64
66
60
63
59
40
31
29
29
31
33
34
36
37

Nov. Dec. årssnit
49
1
13
35
121
121
331
34
46
13
105
39
62
33

Distrikt Vest
Vuggestuepladser
Børnehuset Hånbæk
Børnenes Hus Lærkereden
Kernehuset
Dagplejepladser
Dagplejen
Børnehavepladser
Børnehuset Bangsbo
Børnehuset Hånbæk
Børnehuset Troldehøj
Børnenes Hus Lærkereden
Kernehuset
Skovbørnehave

Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
66
60
61
61
65
69
69
69
71
36
34
35
35
38
38
38
38
38
26
26
26
26
27
27
27
27
29
4
4
4
4
4
70
70
73
72
74
70
69
62
65
70
70
73
72
74
70
69
62
65
292
313
286
292
298
288
284
289
261
60
73
68
66
66
60
57
59
49
70
69
65
68
70
71
68
71
68
40
43
41
42
43
38
39
38
32
70
65
64
65
65
64
65
67
65
31
29
25
28
30
33
33
32
30
21
34
23
23
24
22
22
22
17

Nov. Dec. årssnit
66
37
27
2
69
69
289
62
69
40
65
30
23

Distrikt Øst
Vuggestuepladser
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Pilekvisten
Børnehuset Spiren
Dagplejepladser
Børnehavepladser
Abildgård børnehave
Børnehaven Humlebien
Børnehaven Spiloppen
Børnehaven Stjernen
Børnehaven Øster Dahl
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Pilekvisten
Børnehuset Spiren
Landbørnehaven
Tangloppen
Distrikt Syd
Vuggestuepladser
Børnegården
Børnehuset Sæbygårdvej
Voerså Børnehus
Dagplejepladser
Børnehavepladser
Børnegården
Børnehaven Brolæggervej
Børnehuset Sæbygaardvej
Børnehuset Sættravej
Dybvad Børnehave
Hørby Børnehus
Voerså Børnehus

Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
94
92
91
95
97
97
95
94
99
40
38
41
41
41
40
39
39
40
28
28
26
29
29
28
27
26
30
26
26
24
25
27
29
29
29
29
159
146
147
141
134
132
135
133
133
159
146
147
141
134
132
135
133
133
453
453
445
453
465
432
423
431
392
35
32
31
33
33
31
36
37
33
36
27
26
26
26
38
36
35
33
36
34
35
36
37
35
37
40
33
30
26
27
28
28
23
26
26
21
60
57
56
56
56
51
46
46
44
100
101
95
98
103
99
95
97
82
68
67
69
69
72
68
66
67
67
53
51
50
50
53
49
48
49
47
35
37
37
38
38
38
33
34
32
21
19
19
19

Nov. Dec. årssnit
95
40
28
27
138
138
437
33
31
36
26
52
96
68
50
36
10

Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
38
36
36
37
37
37
38
38
38
16
17
17
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
6
3
3
5
5
5
6
7
7
133
127
132
130
130
127
130
123
118
133
127
132
130
130
127
130
123
118
324
346
322
327
329
320
316
326
311
39
43
42
42
42
39
41
44
42
45
49
45
46
46
47
49
53
54
60
64
62
64
65
62
58
60
66
72
72
63
63
62
62
58
58
54
32
36
34
34
34
32
32
32
31
31
33
31
31
32
32
32
32
23
45
49
45
47
48
46
46
47
41

Nov. Dec. årssnit
37
16
16
5
127
127
325
42
49
63
62
33
31
46

Selvejende og pulje
Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
Vuggestuepladser
17
14
15
16
16
18
18
18
19
Bødkergården
12
10
11
12
12
12
12
12
13
Thorshøj Børnehus
5
4
4
4
4
6
6
6
6
Børnehavepladser
192
199
190
193
195
195
197
206
192
Bødkergården
81
90
85
86
87
89
91
95
81
Den lille børnehave
50
56
56
55
56
51
51
52
53
Idrætsbørnehaven Bispevang
41
40
37
39
39
41
41
42
43
Thorshøj Børnehus
20
13
12
13
13
14
14
17
15

Nov. Dec. årssnit
17
12
5
196
88
54
40
14

Specialgrupper
Norm. Jan
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept. Okt.
Specialpladser
22
15
15
18
18
15
15
16
14
Abildgårds specialgruppe
7
6
7
8
8
7
7
7
6
Bødkergårdens specialgruppe
9
1
1
1
1
1
1
1
Tangloppen obs gruppe
6
8
7
9
9
7
7
8
8

Nov. Dec. årssnit
16
7
1
8

Privatinstitutioner
Vuggestuepladser
Grønnebakken
Spiloppen Østervrå
Børnehavepladser
Grønnebakken
Spiloppen Østervrå

Nov. Dec. årssnit
19
15
4
22
16
6

Norm. Jan

Antal måneder til snit beregning

Feb.
21
15
6
15
9
6

Mar.
20
15
5
18
11
7

8

Apr.
19
14
5
22
15
7

Maj
19
15
4
24
16
8

Juni
19
15
4
25
17
8

Juli
19
15
4
27
20
7

Aug
17
14
3
24
20
4

Sept. Okt.
17
14
3
21
18
3
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Forslag til model for afvikling af dialogmøder
i regi af Børne- og Ungdomsudvalget
Dialogmøder på Børne- og Ungeområdet
Det fremgår af Frederikshavn Kommunes budgetvejledning for budgetlægning 2008 og
overslagsårene, at fagudvalgene skal afholde dialogmøder med brugerbestyrelser inden for
udvalgets eget område1.
På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der brugerbestyrelser på følgende områder:
•
•
•
•

Dagtilbud
Skoler
Fritidstilbud
Ungdomsområdet

Der er indtil nu blevet afholdt dialogmøder to gange årligt på både dagtilbuds- og skoleområdet og et møde
årligt på ungdomsområdet.
Formål
Dialogmødernes formål er at styrke den demokratiske dialog mellem det centrale politiske niveau (BUU)
og de lokalt valgte skole- og forældrebestyrelser.
Det tilstræbes, at dialogen på møderne er autentisk og meningsfyldt for alle parter, hvorfor det er
nødvendigt, at deltagerne i dialogmødet er i en position, hvor de kan gå ind i debatten med
meningstilkendegivelser og holdninger, der kan bruges i et videre arbejde.
Forårets temamøde har omhandlet udfordringer og dilemmaer af budgetmæssig interesse. Efterårets
dialogmøde har som oftest haft et indhold af faglig aktuel karakter.
Forårets dialogmøde afholdes sædvanligvis i maj/juni måned og efterårets dialogmøde i
oktober/november/december måned.

Nyt forslag til dialogmødernes form
Form
Dialogmødernes form er afgørende for, hvilke rammer, der sættes for dialogen og for koblingen til
budgetplanlægningen og områdernes valg af indsatsområder.

1

Det fremgår desuden af Folkeskolelovens § 46 a og styrelsesvedtægterne for dagtilbud, skolevæsen, fritidstilbud og
klubområdet, at der skal afvikles dialogmøder.

Anbefaling af ramme for dialogmøder på de tre områder:
•

Fælles dialogmøde i foråret
Der afholdes ét årligt fælles dialogmøde med fokus på de budgetmæssige udfordringer og
dilemmaer. Dette dialogmøde er for alle bestyrelsesformænd i dagtilbud, skoler og
ungdomsområdet samt deres ledere. Dialogmødet ligger i maj/juni.

•

Tema dialogmøder i efteråret
Ulige årstal
Der afholdes ét dialogmøde i hvert af de 4 distrikter i Bæredygtigt Børneområde: Distrikt
Nord, Distrikt Syd, Distrikt Øst og Distrikt Vest. Dialogmødet afholdes i
oktober/november/december lokalt i distrikterne og indholdet er af faglig aktuel karakter.
Til dette dialogmøde inviteres hele distriktsbestyrelsen fra dagtilbud og skole i det
pågældende distrikt. Afhængigt af dagsordenen og temaet kan der inviteres andre parter
fra børne- og ungeområdet.
Lige årstal
Der afholdes et dialogmøde på hvert af de tre områder: Dagtilbud, skole og
ungdomsområdet i november/december. Til dette dialogmøde inviteres hele bestyrelsen
og indholdet er af faglig aktuel karakter.

•

Bestyrelsesformændene fra dagtilbud, skoler og ungdomsområdet deltager i
forvaltningens planlægning af dialogmøderne. Bestyrelserne kan fx blive bedt om at
komme med skriftlige input i planlægningen.

•

Dialogmøder afholdes på lokaliteter, som muliggør at alle kan samles i plenum og at der
kan arbejdes i grupper i selvstændige lokaler, hvor alle i gruppen kan se og tale med
hinanden.

•

De tre områders dialogmøder afholdes på hverdage (undtagen fredag) i tidsrummet 1921.30.

•

Dialogmøder primo juni muliggør input til budgetplanlægningen og områdernes arbejde
med evt. fælles indsatsområder
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Styrelsesvedtægt for
Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter
Gældende fra 1. august 2015

Forord

Velkommen til styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommunes dagtilbudsdistrikter.
Styrelsesvedtægten udgør rammen for de kommunale dagtilbud i kommunen. Den beskriver kort hvordan vi styrer og organiserer dagtilbuddene og den er med til at sikre, at forældrene har indflydelse på
forholdene i institutionerne osv. gennem distriktsbestyrelser.
Formålet med distriktsbestyrelserne er, at I forældre i et positivt og konstruktivt samarbejde med personalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbudsdistriktets virksomhed.
I henhold til Dagtilbudsloven oprettes der én bestyrelse i hvert dagtilbudsdistrikt, bestående af forældre og medarbejdere fra distriktets enheder. Der er derudover mulighed for, at I forældre kan ønske at
oprette et forældreråd for hvert børnehus og dagplejegruppe. Forældrerådet har mulighed for at inspirere distriktsbestyrelsen samt lave sociale arrangementer i enheden.
Du kan læse mere om forældreråd i § 3.
Styrelsesvedtægten er gældende fra 1. august 2015.

2

§1 Hvem omfatter styrelsesvedtægten?

Denne styrelsesvedtægt gælder fra 1. august 2015 for Frederikshavn Kommunes 4 dagtilbudsdistrikter.
Et dagtilbudsdistrikt omfatter kommunale dagpleje- og daginstitutionspladser som er oprettet efter 		
§ 19 stk.2. og § 21 stk. 2 i Dagtilbudsloven.
Dagtilbudsdistrikterne består af distriktets dagplejere og børnehuse og har én fælles leder,		
fælles budget og fælles distriktsbestyrelse.

3

§2 Mål og rammer

Frederikshavn Byråd og Børne- og Ungdomsudvalget fastlægger overordnede visioner, mål og budget for
de 4 dagtilbudsdistrikter i Frederikshavn Kommune.
Byråd og fagudvalg kan desuden løbende fastlægge både økonomiske og indholdsmæssige rammer for
dagtilbudsdistrikternes drift udover de allerede gældende.
Børne- og Ungdomsudvalget afholder mindst et årligt fælles dialogmøde med dagtilbuddenes
4 distriktsbestyrelser.

4

§3 Distriktsbestyrelsens sammensætning inkl. forældreråd

I hvert dagtilbudsdistrikt vælges en distriktsbestyrelse. Distriktsbestyrelsen består som udgangspunkt af
en forældrerepræsentant fra hvert hus samt en forældrerepræsentant fra Dagplejen, valgt af og blandt
forældre med børn i dagtilbudsdistriktet. Der vælges minimum 3 medarbejderrepræsentanter, valgt af og
blandt medarbejderne, hvoraf den ene medarbejderrepræsentant skal være valgt fra dagplejen.
Distriktsbestyrelsen skal som udgangspunkt bestå af minimum 7 forældrerepræsentanter.
I dagtilbudsdistrikter med specialgrupper vælges der desuden 1 forældrerepræsentant af og blandt
forældre til børn indskrevet i specialgruppen. Der skal derudover vælges minimum 3 suppleanter for
forældrerepræsentanterne.
Distriktslederen er sekretær for distriktsbestyrelsen.
Distriktsbestyrelsen skal nedsætte et forældreråd for hvert børnehus og legestuegruppe i Dagplejen, når
der er ønske fra forældregruppen om dette. Forældrerådet er som udgangspunkt valgt for et år ad g
 angen
og der foretages valg til forældreråd i forbindelse med distriktsbestyrelsesvalg. Hvis en forældregruppe
ønsker det, kan der på baggrund af et forældremøde i enheden også oprettes et forældreråd på andre
tidspunkter i løbet af året. Afdelingslederen er ansvarlig for at indkalde til forældremøde i enheden,
hvor forældre fremsætter ønske om at få oprettet et forældreråd.
5

§4 Valg af forældrerepræsentanter til distriktsbestyrelsen

Ved forældre forstås de personer, der på tidspunktet for valget til distriktsbestyrelsen har del i forældre
myndigheden over børn, der er indskrevet i dagtilbudsdistriktet, eller den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden.
Hvis forældre giver tilladelse dertil, kan valgbare og stemmeberettigede forældre i stedet være:
yy personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven.
yy personer, der har tilknytning til barnet og tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren.
Forældre, som tillige er ansatte i dagtilbudsdistriktet, kan ikke vælges, men har stemmeret til valget af
forældrerepræsentanter. Valget af forældrerepræsentanter finder sted en gang årligt inden udgangen af
november med tiltrædelse pr. 1. januar i det nye år. Distriktsbestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand (valgt blandt forældrerepræsentanterne) på første møde, som distriktslederen indkalder til
inden udgangen af januar måned.
Distriktslederen har ansvaret for, at forældrene i distriktet senest 14 dage før valget får kopi af styrelses
vedtægten samt mødeindkaldelse med oplysning om tid og sted.

6

Stk. 2. Før afholdelsen af valg samler distriktslederen en valgbestyrelse med ansvar for valghandlingen.
Valgbestyrelsen består af distriktslederen, et medlem af den siddende distriktsbestyrelse samt en
person udpeget af Børne- og Ungdomsudvalget. Valgbestyrelsen er ansvarlig for valgets afvikling, og at
meddelelsen om resultatet af valget fremsendes til administrationen i Center for Børn og Skole* dagen
efter valget.
Valgbestyrelsen er ansvarlig for:
yy kontrol af stemmeret og valgbarhed
yy rettidig varsling og indkaldelse til valget
yy kandidatopstilling, som foregår på valgmødet. Kandidater skal mundtligt på valgmødet eller ved et
skriftligt forhåndstilsagn tilkendegive, at de er villige til at stille op.
yy at hver fremmødt forælder har én skriftlig stemme, uafhængig af hvor mange børn man har i dagtilbudsdistriktet (gælder både dagpleje og dagtilbud).

Den forælder fra hver decentral enhed, der får flest stemmer, er valgt. De eventuel resterende pladser
op til 7 besættes ved at de personer, der herefter samlet set har flest stemmer, indtræder.
Ved stemmelighed for den sidste plads, foretages bundet omvalg. Ved fortsat stemmelighed,		
foretages lodtrækning. Der vælges herefter minimum 3 suppleanter ved simpelt stemmeflertal.
* Tidligere Center for Dag- og Fritidstilbud

7

§5 Valg af medarbejderrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt alle medarbejdere i distriktets børnehuse og
dagplejere på et møde en gang årligt inden udgangen af november.
Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder fra Dagplejen der får flest stemmer samt de to medarbejdere fra børnehusene der får flest og næst flest stemmer er valgt.
Kun fastansatte medarbejdere kan vælges som repræsentanter.
Distriktsleder og afdelingsledere kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter.
Der vælges herefter en suppleant efter samme retningslinjer.

8

§6 Valgperiode

Forældrerepræsentanter og suppleanter er valgt for 2 år ad gangen.
Der er valg hvert år, således at halvdelen af pladserne i distriktsbestyrelsen er på valg hvert år.
Medarbejderrepræsentanter og suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.
Både forældre, medarbejderrepræsentanter og suppleanter har mulighed for genvalg.

9

§7 Udtrædelse

En forældrerepræsentant udtræder af distriktsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere har
børn indmeldt i dagtilbudsdistriktet.
En medarbejderrepræsentant udtræder af distriktsbestyrelsen fra den dag, vedkommende ikke længere
er ansat i dagtilbudsdistriktet.

10

§8 Mødevirksomhed

Distriktsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Distriktsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i et møde, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Distriktsbestyrelsen afholder
møder minimum 4 gange om året, og når det ønskes af formanden, eller hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden fastsætter tid, sted og dags
orden for møderne og indkalder til møde med mindst 1 uges varsel. Såfremt et medlem ønsker et punkt
på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 1 uge før mødet afholdes.
Stk. 2. Distriktsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er
til stede. Både forældre- og medarbejderrepræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Distriktsbestyrelses
repræsentanterne kan kun deltage i distriktsbestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde.
Stk. 3. Distriktslederen fører protokol over distriktsbestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives
efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende
opfattelser tilført protokollen og vedlægges bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Der offentliggøres et
referat fra distriktsbestyrelsens møder.
Stk. 4. Distriktsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
11

Distriktsbestyrelsens opgaver og beføjelser

§9 Formål
Distriktsbestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for
dagtilbudsdistriktets daglige virke.
Distriktsbestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås bedst mulig samarbejde mellem forældre,
medarbejdere og dagtilbudsdistriktets ledelse på tværs af de decentrale enheder og dagplejere i
dagtilbudsdistriktet.
Det enkelte medlem i d
 istriktsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede d
 agtilbudsdistrikt.
§10 Mål og rammer
Distriktsbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer,
der er fastsat af byrådet, efter Dagtilbudsloven og anden relevant lovgivning.
Stk. 2. Hvert dagtilbudsdistrikt fastsætter inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer en årsplan for
dagtilbudsdistriktets virksomhed, som godkendes af distriktsbestyrelsen.
Stk. 3. Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos byrådet.
12

§11 Principper
Distriktsbestyrelsen fastsætter principper for dagtilbudsdistriktets virksomhed. Som eksempel på
områder, hvor distriktsbestyrelsen kan lave principper, kan følgende nævnes:
yy Pædagogiske mål og metoder
yy Normer for forplejning og inventar
yy Institutionens aktiviteter
yy Forældresamarbejdet
yy Information til forældre og andre
yy Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt
yy Sammensætningen af personale
I øvrigt henvises til “Vejledning om dagtilbud m.v.” kapitel 15, 567-570, for nærmere om principperne for
daginstitutionens arbejde.
Stk. 2.
Distriktsbestyrelsen kan ikke foretage ændringer i daginstitutionens generelle daglige og ugentlige
åbningstid. Åbningstider fastlægges centralt som en del af det fælles kommunale serviceniveau.

* Erstatter “Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”, kapitel 14.1.4.1
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§12 Økonomiske beføjelser
Distriktsbestyrelsen fastsætter principper for dagtilbudsdistriktets anvendelse af budgetrammen.
Distriktslederen udarbejder et forslag til budgettets overordnede anvendelse som godkendes af
distriktsbestyrelsen.
Stk. 2.
Distriktslederen træffer alle konkrete beslutninger om anvendelsen af budgettet indenfor det af
distriktsbestyrelsen godkendte budget.
Der henvises iøvrigt til byrådets regelsæt om økonomisk decentralisering og kommunens kompetencefordelingsplan samt ”Vejledning om dagtilbud m.v.” kapitel 15, 571*.

* Erstatter kapitel 14.1.4.2 i “Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”.
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Der henvises i øvrigt til byrådets regelsæt om økonomisk decentralisering og kommunens
kompetencefordelingsplan samt kap. 14.1.4.2 i ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud”

§13 Ansættelser
Distriktsbestyrelsen har indstillingsret til byrådet i forbindelse med ansættelse af distriktsleder,
afdelingsledere og medarbejdere i distriktets dagplejegruppe og børnehuse.
Der henvises i øvrigt til kommunens retningslinjer om ansættelse.
§14 Tavshedspligt
Repræsentanter i distriktsbestyrelser er omfattet af tavshedspligt.
§15 Godkendelse og ændringer af styrelsesvedtægten
Styrelsesvedtægten kan kun ændres af byrådet. Inden styrelsesvedtægten ændres, skal der jf.
Dagtilbudsloven indhentes udtalelse fra de distriktsbestyrelser, der er omfattet af vedtægten.
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Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole i Frederikshavn Kommune
– det 21. århundredes penalhus
Visioner for dagtilbud og skole år 2016 - 2020
Anvendelse af digitale1 læringsmidler er en væsentlig del af de professionelles kompetencer i det
21. århundredes dagtilbud og skole.
Anvendelsen af digitale læringsmidler er en naturlig del af aktiviteterne i dagtilbud og skolers
dagligdag. Det understøtter læring og differentiering samt forbereder børnene på at blive borgere,
brugere og professionelle i det 21. århundredes digitale samfund.
Overordnede målsætninger
Børns digitale dannelse og anvendelse af digitale medier påbegyndes i førskolealderen og
udvikles løbende i dagtilbud og skole. Således har børn i Frederikshavn Kommune ved udgangen
af 9. klasse opnået kompetencer til at kunne agere læringsmæssigt, socialt og etisk i den digitale
verden og digitale færdigheder til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.
Børnenes/elevernes lyst, nysgerrighed og behov for læring skal øges gennem
digitalisering. Digitale læringsmidler skal udvide mulighederne for differentieret læring ud
fra den enkeltes niveau og forudsætninger. Læringsprocessen skal tilrettelægges således,
at progressionen øges hos det enkelte barn.
Alle ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler har viden om og kompetence til at
vurdere, hvornår og hvordan den digitale teknologi anvendes.
Fokus på lærings- og udviklingsperspektiverne i teknologien – fremfor teknologien selv.

1

Digitale læringsmidler: Alle de digitale programmer, som anvendes i dagtilbud og skole, herunder;
Tabulex, Læringsportal (LMS), evalueringsværktøjer, fagportaler(faglitteratur/skønlitteratur), kommunikation
osv.

1

Anvendelse af digitaliseringsteknologi skal kvalificere arbejdet med dokumentation.
Dagtilbud og skoler anvender teknologi for at øge børnenes/elevernes læring og udvikling,
hvilket dermed udvikler kompetente børn og unge.
Dagtilbud og skoler anvender digital kommunikation med forældrene som en del af de
digitale brugerplatforme.
Børns arbejde med digitale læremidler skaber øget uddannelsesparathed.
Tegn på læring
Formålet med arbejdet i, om og med digitale medier i dagtilbud og skole i Frederikshavn Kommune
skal gøre det enkelte barn;
i stand til at anvende digitale medier problemløsende, kommunikativt, formidlende,
udforskende og kreativt.
i stand til at vurdere valg og fravalg af digitale medier i lærings –og udviklingsmæssige
sammenhænge.
til en kompetent og kritisk mediebruger og dermed rustet til at kunne tilpasse sig og agere i
stadig nye udfordringer og betingelser i det 21. århundredes digitaliserede samfund.
Praksis på områderne
Dagtilbud
Børnenes udvikling understøttes løbende med forskellige digitale devices som f.eks. ipads,
robotter og GoPro kameraer med en legende og nysgerrig tilgang til læring.
Som en naturlig del af hverdagen arbejdes der med digitale devices og dermed digitale
læringsmidler, som på lige fod med andre pædagogiske redskaber stimulerer barnets udvikling og
læring.
Det kan være i tilrettelagte forløb med klare formål, men også i ustrukturerede sammenhænge og
lege, hvor der arbejdes eksperimenterende. Dette værende i børnegrupper, med enkelte børn og
med forældre.
Skoleafdelinger
Indskolingen: Elever fra 0. -3. klasse arbejder periodevis med ipads og computere i
undervisningen. Eleverne låner dette hardware på skolen, når underviseren har tilrettelagt forløb,
hvor der undervises i IT, eller devicen benyttes til at understøtte læring i undervisningen (på sigt
udfases ipads og omskiftes til computere).

2

Mellemtrin: Elever fra 4. -6. klasse modtager ved opstarten af 4. klasse en bærbar computer, som
er et personligt arbejdsredskab. Skolerne forpligter sig på, at eleverne bruger computeren daglig
basis.
Computeren er opsat med software, som anvendes i skolen. Computerne må tages med hjem.
Udskolingen: I udskolingen skal eleverne ”Bring Your Own Device”. Forældre til elever i
udskolingen informeres om dette af distriktsskolen.

Skoleafdelingerne har enkelte computere, som i særlige tilfælde kan lånes, hvis hjemmet ikke har
mulighed for at stille udstyr til rådighed.

Til elever, som går i et specialtilbud, stilles software til rådighed efter behov. Dette behov vurderes
af skoleafdelingen med udgangspunkt i det enkelte barn.
For elever med store læsevanskeligheder eller dysleksi stilles hardware til rådighed, således at
disse elever vil kunne indgå i undervisningen på lige fod med øvrige elever. Disse elever skal have
mulighed for at bruge softwaren på skolen og hjemme.

Alle udleverede digitale devices, som benyttes udenfor skolens område skal være dækket af
hjemmet forsikring.

3
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Hvordan kan vi markedsføre Frederikshavn kommune og
Ungebyrådet?
v/Birgit Hansen
Frederik Mølkjær
Andersen (HTX),
Kasper Hugger
(STX),
Frederik Friis
(Privatskolen i
Sæby)
Rasmus Vittrup
Pedersen
(Privatskolen i
Sæby)
Noter:
Rikke Gundersen

Temagruppen drøftede emnet med afsæt i følgende spørgsmål:

-

Hvordan får vi gjort nuværende og kommende borgere / unge opmærksom
på at Frederikshavn er et godt sted at bo?
Hvordan vækker vi flere unges interesse for at deltage i Ungebyrådet hvordan skal vi informere om det arbejder, der sker i ungebyrådet?
Hvad fik jer til at vælge at deltage i ungebyrådet?

På hvilke medier skal vi kommunikere, for at nå ud til I unge?
Facebook
Facebook er et godt medie at kommunikere på for at nå de unge. Men de
unge bruger det kun til at få information på. Og for sikre at informationen
skiller sig ud fra mængden, er det vigtigt at den indeholder humor, gode
billeder og ironi.
I temagruppen er der et par unge, som allerede følger feeds med politisk
indhold, og deres erfaring er, at det vigtigt med en vekslen mellem seriøse
opslag og oplag af humoristisk karakter.
Der er i temagruppen stor enighed om, at hvis vi ønsker at komme mere aktivt
i kontakt med de unge, er Facebook ikke mediet - ej heller andre sociale
medier. Hvis de unge skal bidrage aktivt til en debat, komme med input til
planer/aktiviteter m.m., så skal vi have fysisk fat. Vi skal ud i skolerne og lave
en face to face-aktivitet med de unge. Vi skal også – efter temagruppens
mening - være opmærksomme på, at mails med spørgeskemaer ofte bliver
overset i mængden, eller udskudt og dermed glemt.
Temagruppen konkluderer at det er svært at få de unge aktiveret i en offentlig
debat på Facebook, også selv om det er et relevant for dem.
Aktiv deltagelse i ungebyrådet
Temagruppe tilkendegiver at deres interesse for at deltage i Ungebyrådet
beror på:

-

muligheden for at få indflydelse,
muligheden for at drøfte forskellige emner

Behovet for at få fokus på de unges vilkår i Frederikshavn kommune
Hvis flere unge skal interessere sig for Ungebyrådet peger temagruppen på
muligheden for at købe reklameplads på Facebook. Ligesom plakater, på
steder hvor de unge færdes, vil gøre andre unge opmærksom på
Ungebyrådets eksistens. Ligesom den kan opfordre flere unge til at deltage
for at øge deres indflydelse på ungeområdet i Frederikshavn kommune.
Temagruppen foreslår at Ungebyrådsmøderne postes på kommunens
Facebook, så Ungebyrødderne kan ”Synes godt om” og dele med venner.
Hvilket kan medvirke til øget synlighed. Men temagruppen vil også gerne
opfordre byrådet/ de politiske udvalg til at huske at kreditere ungebyrådet for
deres input.
Frederikshavn kommune – er godt sted at bo
For at øge de unge interesse for at blive boende i Frederikshavn kommune er
det vigtigt, at der er et godt socialt liv.
Temagruppen giver udtryk for, at de er nødt til at flytte for kunne få sig en
uddannelse, så de synes det er vigtigere at gøre en indsats overfor den
aldersgruppe, der er på vej til at stifte familie, og som ønsker at flytte til et
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laves en kampagne, hvor de som er flyttet tilbage til kommunen optræder som
ambassadører, og som har fokus på de ting, der er vigtige for den
aldersgruppe – gode skoler og børnehaver, fed bolig for ingen penge m.m.
For at de unge skal få lyst til at flytte tilbage, anbefaler temagruppen, at der
skabes mere synlighed omkring de spændende virksomheder og jobs, som
findes i kommunen.
Og for de unge, som ønsker at blive boende i kommunen mens de
videreuddanner sig, er det vigtigt med god infrastruktur – at det er let og
hurtigt at komme frem og tilbage til bl.a. Aalborg. Men også internt i
kommunen, så de unge let kan komme frem og tilbage til
uddannelsesinstitutionerne.
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Hvordan får vi flere af jer unge mennesker ud på Palmestranden
og i lystbådehavnene
v/Anders Brandt Sørensen og Flemming Rasmussen
Heino Lunnemann
Nielsen
(Strandby),
Rasmus Bang
Walther
(Strandby)
Noter:
Gitte Hyttel

I Frederikshavn Kommune har vi 100 km. kystlinje, flere lystbådehavne og
dejlige strande. Ser unge dette som et potentiale, kommer I her og hvordan
kan vi opgradere strande, kyster og lystbådehavne i forhold til det I unge
efterspørger?
Palmestranden
- Der skal være mulighed for aktiviteter, der er mere actionpræget:
vandski, baderinge, jetski/vandscooter (vandsportsaktiviteter, der tit er
at finde sydpå). Kommunen kan sørge for at de rette tilladelser er på
plads, således at en privat aktør kan gå direkte i gang med at etablere
det som en forretning/erhverv. Heino og Rasmus kender måske nogen
i Strandby, som kunne være interesseret i at drive en sådan forretning.
-

Prioriter og understøt Palm Beach Party: Disse aktiviteter kan være
med til at indfri potentialet om mere aktivitet på Palmestranden. Man
kunne udbygge konceptet til en weekend eller to gange i
sommerferien. Eks. som Læsø, hvor man har 2 faste
”havnefester”/weekends om året. Melding fra Palm Beach Party: Det
var et stort arbejde at søge tilladelser - kunne man gøre det lettere fra
kommunen side?

-

Flere strandturneringer (fodbold, volley, håndbold) på palmestranden,
måske kunne man slutte skoleåret af med årlig turnering mellem
skolerne/de ældste klasser?

-

Nye faciliteter der gør, at man kan bruge stranden på en gråvejrsdag:
trampoliner, en multibane ved siden af stranden

-

Parkeringspladsen er indrettet usmart, det er svært at komme ind og
ud

Lystbådehavnene
-

Hver havn er speciel og har sine unikke kvaliteter. Havnene skal satse
på det de har muligheder for at udvikle. Man kunne lave en nem
vejviser til aktiviteter langs kysten, på de forskellige havne, hvad kan
man besøge og hvad kan man se.

-

Rønnerhavnen: Der er dødt dernede efter kl. 21.00. Når vi er der
fisker vi fra molen eller kigger på både. Campingpladsen kunne være
oplagt at samarbejde med. Marken ved det gamle ishus eller området
mellem palmestranden og havnen kunne bruges som overnatning eks.
i forbindelse med Palm Beach Party.

-

Aalbæk havn: Ishuset lukker kl. 21.00 - det er irriterende. Der er ikke
meget at lave.
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-

Strandby havn: Mange unge mødes i havnen om sommeren eller på
skolens areal. Vi bader i havnebassinet i den del af havnen, hvor der
er joller (det er sjovt fordi man kan lave hop og spring). Kunne være
fint med små trampoliner til udspring. Knækket (ved de store
bådhoteller) er et samlingssted, der er læ og grill som vi benytter. På
havnen er der en virksomhed som lejer både ud. Man kan leje en lille
(under 15 knob) båd for 600 kr. for en hel dag, hvis man er over 18 år
Det gør det muligt, også for dem der ikke har båd selv, at sejle fx til
Hirsholmene.

-

Sæby havn: Er der ikke så tit, vi bruger den til fiskeri.

Nye ideer:
- Sats på friluftsturisme. Der er mange muligheder for aktiviteter i
naturen, fiskeri (jagt), skydning, mountainbike etc. Noget som mange
unge vil synes er fedt – men der er bare mange der ikke kender
mulighederne. Kommunen kunne måske understøtte dette ved at lave
forhåndstilladelser, så det blev nemt at gå i gang med at drive en
virksomhed, der satsede på det. Der findes mange, der er engageret
indenfor friluftsaktiviteter i fritiden – måske kunne kommunen
invitere/søge efter nogen der vil gå i gang med at arrangere aktiviteter
og ture. Eks. har man på Læsø ”Seadog”, der arrangere ture på
vandet - se sæler, fiske etc.
-

Langs kysten er der forskellige muligheder for aktiviteter. Eks. er
stranden ved Jerup bred og god at køre motor cross på – kunne man
lave forskellige strand-race turneringer? Unge kunne bygge deres
eget transportmiddel eller tune en havetraktor! Andre steder kunne
man lave flere udendørs turneringer fx i floor ball.
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Hvordan forbedrer vi I unges sundhed ?
v/Anders Broholm
Christine Overby
Bertelsen (10.
klasse),
Emma Nicoline
Christensen
(Gærum/Ravnshøj),
Philip Liljendal
Smidstrup
(Frydenstrand),
Rúni Samuelsen
(HTX),
Signe Alsted
Mathiasen (10.
klasse),
Signe Bonde
Tronsen
(Ungdomsskolen)
Noter:
Marianne Lessél

Rygning (Cigaretter, Snus, E-cigaretter)
Fortæl de unge hvad det koster at ryge. Det virker bedre, end at fortælle, at
man kan blive syg af at ryge. Få nogle unge ex-rygere til at fortælle om de
fordele, de oplever ved at være stoppet med at ryge. Fortæl om alt det
skadelige ved snus – de unge ved ikke hvordan det virker. Fortæl om hvor
dårlige ens tænder bliver af at bruge snus. Det bliver måske svært at få et job
med dårlige tænder.
Psyke - m ental Sundhed
Sørg for, at kontaktlæreren holder samtale med eleverne min. 1 gang om
måneden.
Kontaktlæreren skal være en som kender eleven. Det skal være ok at skifte
kontaktlærer, hvis kemien mellem elev og lærer ikke fungerer.
Motion
Indfør fysiske aktiviteter i 10. klasse og på gymnasierne midt på dagen i ca.
10 minutter. Det vil give ny energi til eleverne. Opfordre til at cykle i skole og
give motionsrabat. Hvis man cykler i skole, så får man fx rabat i kantinen.
Der skal en belønning til for at eleverne gør noget - gerne økonomisk.
Udendørs fitness. Opfordrer alle motionscentrene til at give studierabat til de
unge.
Alkohol – et problem at de unge drikker så meget.
De unge skal oplyses mere om konsekvensen ved at drikke så meget, og det
skal ske allerede på 6. og 7. klassetrin. Der bliver taget mange billeder til
fester. Evt. kan man også fortælle om konsekvenser ved, at ens arbejdsgiver
kan se billeder af en når man er fuld. Dilemma på gymnasierne, her tjener
elevrådet på at sælge alkohol til festerne.
Kost
Skolerne skal tilbyde sund mad og det skal være billigere end den usunde
mad.
Sund mad på skolen (sodavand skal være dyrere end vand, den usunde
sodavand dyrest, vandglas ved hanen gratis). Eleverne skal lære om
næringsindholdet i kosten - hvad er sund/usund mad, bl.a. i
hjemmekundskab, men også fysik- og kemitimerne kan anvendes.
Fritidsaktiviteter
Foreningerne – evt. i samarbejde med Ungdomsskolen - skal ind
Ungdomsskolens 10. klasse og på gymnasierne. Her skal foreningerne
fortælle om alle deres tilbud.
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Hvordan ser et godt ungemiljø ud?
v/Christina Lykke Eriksen og Kristina Lilly Frandsen
Jacob Boltau
(Sæby Fritids- og
ungdomsklub),
Jimmi Jørgensen
(FUF),
Mads Gall
Stenbakken
(Hotspot),
Maise Kristensen
(Bangsbostrand),
Victor Andreasen
(Privatskolen)
Noter:
Tove Varmløse

Snakken var med baggrund i en tanke, at de unge om nogle år sku tænke
tilbage på: ”Hvor var det fedt at være ung i Frederikshavn Kommune. Det er
bare det bedste sted!”
De unge savner et sted at gå hen – når man er 15 og 16+.
Det er ikke fedt at gå i klubben når man er 16 år – føler der bliver kigget på en
– og i øvrigt er der så meget ballade og stoffer deroppe lige nu – så nu er der
ikke et decideret samlingssted – hvor vi kan holde fest eller hænge ud. Så
der er ikke så meget at lave.
Byen har gode rammer – vi skal udnytte mulighederne - områderne er her.
Der er masser af steder rundt i byen, hvor vi kan mødes – palmestranden,
grønt område ved søsportshavnen, banerne ved Bangsbo. Det ville være fedt,
hvis der også var et samlingssted i midtbyen, eks. en netcafe.
I Sæby – der går vi mest bare rundt i byen – ikke nogen specielle steder vi
hænger ud. Skaterne fra Sæby kører til Aalborg for at skate, det ville være
fedt, hvis der var et sted i Frederikshavn, hvor der ku skates, eks. i
Rådhusparken. I Rådhusparken ville det være fedt, hvis der var et par
højtalere og fri wifi – da musik tiltrækker unge – og får de unge til at samles.
Så er der måske nogen der tager en fodbold med – og så kan man spille lidt.
Jimmi inviterede unge til at gå ind i rollespil og teater – der er der masser af
plads til unge mennesker. De er aktive og lavet både arrangementer i
gågaden og på Knivholt. De savner flere unge.
Med baggrund i snak om, at de unge ikke opdager de koncerter, der er her i
byen – var der et forslag om at der blev lavet en gruppe på facebook ”Ung i
Frederikshavn”, hvor der fortælles, hvad der sker i kommunen.
Ide om et ungdomsnetværk blev fremlagt – og det synes de unge lød
spændende. Der sker alt for lidt på tværs af skolerne – og det er
superhyggeligt at være sammen med unge fra de andre skoler. Lige nu er der
ikke et fælles elevråd, så det er den årlige fodboldturnering, der sikrer lidt på
tværs. Det ku være dejligt med flere ting med de andre skoler.
Det er ikke længere ”cool” at være en af bøllerne – der bliver ikke set op til
dem mere. SSP rundt på skolerne er rigtig godt – og de unge tror det har en
god effekt. Men der er meget hash og coke i byen – men man ved, hvem det
er der gør det. Lige nu er det som om at alle skal prøve, men det er noget
man skal holde sig fra. Tror det ville være godt med mere politi i nattelivet for
at forebygge – og få mere fokus på misbrug.
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Notat til Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016
Overflytning af Center for Unge fra Børne- og Ungdomsudvalget til
Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 18.august 2016

Sagsnummer: EMN-2016-01791
DokId: 1363441

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. juni 2016 anmodede udvalget om at få
udarbejdet et notat, vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for Unge
ved en overflytning fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til
Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig efterspørges information om betydningen for Center
for Unge af at lade SSP og UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning forblive i Børneog Ungdomsudvalgets regi.
Herunder fremlægges et notat, der kort beskriver udfordringer og mulige organiseringer
i forbindelse med en overflytning. Herunder beskrives en mulig ny-organisering af STU
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt overvejelser omkring fastholdelse af
SSP og UU i Børne- og Ungdomsudvalgets regi.
Nærværende notat er udarbejdet i et samarbejde af områdernes direktør,
centercheferne for Center for Arbejdsmarkedet og Center for Unge, jobcenterchefen
samt chef for projektafdelingen.
Generelt
Beskrivelsen af organiseringerne herunder vil tage udgangspunkt i en borgerrettet
vinkling, hvor Center for Unge ved evalueringen af centret blev fastlagt til at være ”En
indgang for unge mellem 18- og 30 år, hvor fokus lægges på ordinær uddannelse og
ordinær beskæftigelse”.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2016 at SSP samt UU ved
en overdragelse af Center for Unge fastholdes i Børne- og Ungdomsudvalgets regi*.
Herudover har Børne- og Ungdomsudvalget i anden forbindelse besluttet, at udskille
ungdomsskolen inkl. 10. klassecentret fra Center for Unge.
Arbejdsmarkedsudvalget har tilkendegivet, at en overdragelse af Center for Unge
mellem udvalg tidligst kan ske pr. 1. januar 2017, hvorfor en endelig afklaring af
organiseringen sker i perioden august - december 2016.

Overvejelser i forbindelse med overdragelse af Center for Unge til
Arbejdsmarkedsudvalget
Ledelsesgruppen ser umiddelbart en række fordele ved at overdrage Center for Unge
til Arbejdsmarkedsudvalget:
•

•

Generelt forudses en større helhedsorientering på området, hvor der hurtigere
kan skabes en ensartet retning og fælles perspektiver på serviceniveauerne
uafhængigt af alder på meningsfyldte områder.
Der forudses en bedre ressourceudnyttelse og dermed forbedrede muligheder
for at opfylde beskæftigelsesplanen.

Forfatter:
Dorthe Sevelsted Iversen

•
•

•

Det forudses at en samlet økonomistyring på uddannelses- og
beskæftigelsesområdet vil være en styrkelse.
Ved en samlet organisering åbnes for et styrket blik på misbrugshåndteringen
på tværs af alder og de to centres nuværende ressourcer og kompetencer på
området.
Styrke og udvikle fælles faglig koordinering.

Ved en samling af to centre under et udvalg, skal der skabes en fælles og tydelig
retning for centrenes tilgang til de ydelser og opgaver, centrene er fælles om og som på
nuværende tidspunkt er delt mellem centrene. Herunder skal det vurderes, om
entydigheden i ”en indgang” for aldersgruppen, vil betyde udfordringer på fagligheden i
betjeningen af borgerne med baggrund i opgavernes volumen og specialiseringsgrad,
hvis opgaver flyttes mellem eksisterende afdelinger og områder. Ligeledes skal der
lægges en detaljeret overgangsplan for at sikre at en evt. overgang af opgaverne
mellem centrene gennemføres bedst muligt.
Det vil derfor være væsentligt at iværksætte et arbejde i andet halvår 2016, hvor det
afklares, om opgaverne vedrørende sygedagpenge, forsikrede ledige, fleks- og
ledighedsydelse, jobafklaring og revalidering for de 18-30 årige bør flyttes fra Center for
Arbejdsmarked til Center for Unge. En flytning vil alene ske, hvis afklaringen viser faglig
og driftsmæssig bæredygtighed.
Ved en overflytning af Center for Unge til Arbejdsmarkedsudvalget skal centrene skabe
et fælles ståsted for udvalgsbetjeningen (sagsfremstillinger og udvalgsdagsorden). Der
skal arbejdes aktivt med et øget administrativt samarbejde med henblik på at sikre det
ovenfornævnte fælles ståsted for udvalgsbetjeningen samt effektiv udnyttelse af
administrative ressourcer. Styringsenheden i Center for Arbejdsmarkedet skal brede
sigtet ud og understøtte udarbejdelsen og indarbejdelsen af den fælles retning. Såfremt
der sker samling til ét center, skal styringsenheden i Center for Arbejdsmarkedet og
administrationen i Center for Unge sammenlægges til én enhed.

Ved en overflytning kan Center for Unge og Center for Arbejdsmarkedet organiseres på
en af to nedenstående måder, hvor forskellen alene ligger i den øverste ledelse af
centrene.

Fastholdelse af to centre:

AMU
CAM

CU
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Samling i ét center:
AMU

Center for
Uddannelse &
Beskæftigelse

Jobcenter

Ungeenhed

Projektafdeling

Fastholdelse af SSP og UU i Børne- og Ungdomsudvalget
I forbindelse med omorganisering af Frederikshavn Kommunes fritidstilbud besluttede
Børne- og Ungdomsudvalget, at lade SSP og UU følge Ungdomsskolen og 10. kl.
centret.
Ledelsesgruppen bag herværende notat ser ingen udfordringer i at lade SSP forblive i
Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde. Samarbejde mellem Skole, Politi og
Socialafdeling er afdelingens hovedfokus, hvorfor det er naturligt at lade SSP forblive i
det udvalg, der har ansvaret for skolen.
Såfremt UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalgets regi henleder ledelsesgruppen
opmærksomheden på, at UU som oftest omtales som en afdeling/enhed der bidrager til
kvalificering af valg af ungdomsuddannelse for folkeskoleelever i normalområdet, og
derfor ses som en del af skolevæsenet.
Ledelsesgruppen ser en kommunikativ udfordring i denne beskrivelse, idet UU har
vejlednings- og visitationspligt også på specialområdet samt for alle unge frem til det
25. år. Dermed er UU en væsentlig bidragsyder i Center for Unges arbejde med
uddannelsesretningen for alle 18-30 årige. UU har vejledningsforpligtelsen for 4
årgange i skoleregi og for syv årgange indenfor Center for Unges område.
Lovgivningsmæssigt beskrives også den væsentlige opgave for UU vedrørende
vejledning af unge i specialområdet.
Da UU også har indstillingsretten til visitation af specialelever til STU og STU-lignende
uddannelser og - aktiviteter er et nært samarbejde mellem Center for Unge og UU
væsentligt, også for økonomien, hvor det er væsentligt, at der er budgetmæssig
sammenhæng mellem ansvaret for indstillingen til visitationen og økonomien i forhold til
den visiterede ydelse.
Fastholdes UU i Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde kunne der ligge en
væsentlig drøftelse omkring placeringen af budget til STU skal følge UU, hvorefter
Center for Arbejdsmarkedet vil kunne løfte en leverandøropgave. Løsningsmodellen
kendes til dels fra området vedrørende beskyttet beskæftigelse.

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Det har over en periode været drøftet, hvorledes Frederikshavn Kommune kan udvikle
sit STU-tilbud.
Ledelsesgruppen foreslår, at der arbejdes på at etablere STU/STU-lignende tilbud ved
en organisering i Projektafdelingen, hvor der er synergi at hente i såvel de fysiske
rammer, som i dele af indholdets tilbud.
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