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1 (Åben) Involvering af foreninger i SFO
Sags ID: EMN-2016-00743

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Børn og Skole har igangsat arbejdet med at formulere en ny mål- og 

indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Frederikshavn Kommune. Der er nedsat en 

tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med udarbejdelsen af en ny SFO-profil. 

I den forbindelse har arbejdsgruppen udarbejdet et foreløbigt oplæg, der sendes rundt til 

skolebestyrelser og til Folkeoplysningsudvalget for at få input til en ny SFO-profil, inden 

materialet færdiggøres og sendes til politisk godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget 

og Byrådet. 

I oplægget ligger arbejdsgruppen op til, at fremtidens SFO blandt andet skal kendetegnes 

ved et styrket samarbejde med foreningslivet, kulturinstitutioner, forældregruppen og 

aktører i lokalsamfundene.   

Arbejdsgruppen vil gerne i dialog med Folkeoplysningsudvalget i forhold til, hvordan vi i 

fællesskab kan styrke relationerne og skabe fælles aktiviteter til gensidig udbytte og 

glæde for foreningslivet og skolefritidsordningerne i kommunen.

Birthe Rømer Thulstrup og Uffe Borg fra arbejdsgruppen deltager den første halv time af 

mødet.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og 

kommenterer på det fremsendte oplæg.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 ”Mål- og indholdsbeskrivelse” Skolefritidsordningerne Frederikshavn 
Kommune (1284793 - EMN-2016-00743)
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2 (Åben) Ansøgning om godkendelse af foreningen aktive børn og unge 
9900
Sags ID: EMN-2016-02826

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra foreningen ’Aktive Børn og 

Unge 9900’, som søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte ansøgningen.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Genoptages. Foreningen inviteres til dialog på næste udvalgsmøde 

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Vedtægter Aktive Børn og Unge 9900 (1647257 - EMN-2016-02826)
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3 (Åben) Genoptaget - Ansøgning fra Frederikshavn Cheerleaders
Sags ID: EMN-2016-02402

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Cheerleaders, Jam søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til, at 

flytte deres træningsaktiviteter fra Multihallen i Arena Nord til Frederikshavn Firmaidræts 

Klub (FFK-centret).

Foreningen har tidligere haft til huse i FFK-centret, men har op til denne sæson søgt om 

tider i Multihallen ved Arena Nord og aulaen på Nordstjerneskolen. 

Foreningen er blevet tildelt tider til juniorholdet i Multihallen tirsdag og torsdag fra 18.00-

20.00 samt hver anden lørdag eller søndag (9.00-19.00), mens de øvrige hold har fået 

tider i aulaen på Nordstjerneskolen.  

Foreningen står imidlertid med en ny udfordring, da træneren for juniorholdet i Multihallen 

ikke kan træne som først søgt, men i stedet kan træne to timer tidligere – fra kl. 16.00-

18.00.

Multihallen er ikke ledigt i det tidsrum, og der er ikke fysisk plads til juniorholdet på 

Nordstjerneskolen. Foreningen har forsøgt at bytte tider med øvrige foreninger i 

Multihallen, men oplyser at dette ikke er lykkes. 

Foreningen søger derfor om tilladelse til – i første omgang- at flytte deres træningstider 

tirsdag og torsdage samt weekender til FFK-centret, hvor der er ledigt. 

En flytning vil samtidig betyde, at foreningen kan samle deres rekvisitter, så de ikke skal 

flytte deres gulvmåtter frem og tilbage mellem forskellige træningshaller.

Foreningen ser gerne, at de på sigt kan få tilladelse til at samle alle foreningens hold i 

FFK-Centret og dermed også samle alle deres rekvisitter (7 gulvmåtter) på ét sted frem 

for flere forskellige steder i byen. 

Jam Cheerleaders er en forening i en god udvikling, hvor de på trods af afgang af 

seniorholdet for 3 år siden, har oplevet en fordobling af antal af unge udøvere fra 3-16 år. 
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Center for Kultur og Fritid har undersøgt muligheden for at flytte foreningens aktiviteter til 

et andet kommunalt lokale. Bangsbostrand hallen er ledigt i det nævnte tidsrum, men der 

ikke er tilstrækkeligt med plads til deres rekvisitter.

Hvis foreningen får tilladelse til at flytte sine aktiviteter fra Multihallen til FFK-centret vil det 

betyde, at foreningen vil være berettiget til lokaletilskud efter gældende regler i 

tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Foreningen oplyser, at det forventede timebrug vil 2 x 2 timer pr. uge + 10 timer hver 

anden weekend. I alt ca. 9 timer pr. uge, 10 måneder om året.  

Tilskudsordningen fastsætter, at foreninger maximalt kan får 75 % af KL´s vejledende 

satser for haller (sats 2016: 257,16 kr.). 

Foreningen har oplyst, at foreningen kan leje FFK centret til 205 kr. i timen. Med 

baggrund i det oplyste timeforbrug kan foreningen maksimalt få 55.350 kr. i lokaletilskud.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen og beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn 

Cheerleaders, JAM i FFK-centret.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 15-09-2016

Sagen genoptages. 

Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse af Else Schaltz, 
Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Folkeoplysningsudvalget Dato: 25-10-2016

Supplerende sagsfremstilling
Repræsentanter fra udvalget har holdt møde med formand for Jam Cheerleaders. 

Udvalget orienteres under mødet.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen og beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn 

Cheerleaders, JAM i FFK-centret.

Beslutninger:
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Genoptages.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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4 (Åben) Genoptaget - Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2016-02467

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud til privat lejemål. 

Foreningen er en yoga forening for børn og voksne – 3 børnehold og 1 voksenhold. 

Børneholdene har primært fokus på motorik og afslapning gennem leg. Voksenholdet 

følger mere traditionel yoga med fokus på meditation, fysisk og mentalt velvære. 

Foreningen blev godkendt som folkeoplysende frivillig forening i foråret 2016.

Foreningen har været i kontakt med Center for Kultur og Fritid omkring et egnet 

kommunalt lokale. Foreningen vil gerne benytte et lokale, der både er ledigt om 

formiddagen, hvor børneholdene undervises, og om aftenen, hvor voksenholdet mødes. 

Foreningen er blevet anvist skolelokaler, men da skolerne er i brug om formiddagen, er 

det ikke egnet. 

Foreningen er også blevet anvist lokaler udenfor Frederikshavn by, men da hovedparten 

af foreningens medlemmer bor i Frederikshavn, vurderer foreningen det 

uhensigtsmæssigt. 

Foreningen ligger vægt på at finde et lokale, hvor der er et lavt støjniveau. 

Foreningen har fundet et privat lejemål til sine aktiviteter, som foreningen søger om 

lokaletilskud til. 

Lokalelejen er pr. måned 5000 kr. plus forbrug. Foreningen oplyser, at de har aktiviteter 

27 timer om ugen året rundt. 

På baggrund af det oplyste er lokaletilskuddet beregnet til 45.000 kr. Beløbet er under 

forudsætning, at alle medlemmer er under 25 år. 

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

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn Kundalini Yoga Forening.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 15-09-2016
Sagen genoptages. Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse 
af Henrik Carlsen, Karina Gajhede, Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.
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Folkeoplysningsudvalget, den 25. oktober 2016

Supplerende sagsfremstilling:

Repræsentanter fra udvalget har holdt møde med foreningen om en løsning. Udvalget 

orienteres på mødet.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn Kundalini Yoga Forening.

Beslutninger:
Afslag. Udvalget henviser til allerede anviste lokaler.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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5 (Åben) Fordeling af anlægsmidler 
Sags ID: EMN-2016-01317

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, besluttede 

Folkeoplysningsudvalget på mødet den 15. september, at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af Steen Jensen, Karina Gajhede, Else Schaltz og Henrik Carlsen samt 

repræsentant fra Center fra Kultur og Fritid.

Arbejdsgruppen har gennemgået ansøgningerne den 30. september 2016 og blev enige 

om vedlagte forslag til fordeling af anlægsmidler 2016. Dog ønsker man en drøftelse 

omkring ansøgning fra FFI Fodbold til en hustandsvindmølle. 

Det samlede restbudget til fordeling er 537.533,42 kr. Arbejdsgruppen er efterfølgende 

blevet oplyst, at der er 500.000 kr. yderligere til fordeling.

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller foreningsregi.

Anlægsmidlerne vil blive udbetalt således: de første 25 procent til projektstart og de

resterende 75 procent ved projektets afslutning. Foreningen har til ultimo 2017 til at 

gennemføre projektet, og hvis dette ikke er sket, skal foreningen tilbagebetale de 25 

procent. 

Indstilling
Social-, sundheds-, og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgning fra FFI Fodbold og godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af 

anlægsmidler 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Arbejdsgruppens forslag til fordeling godkendes. Ansøgning fra FFI Fodbold om 

husstandsvindmølle genoptages. 

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag
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Bilag

 Samlet oversigt over ansøgninger til anlægspuljen 2016 (1397782 -
EMN-2016-01317)
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6 (Åben) Bangsbo Freja - ændring af anlægsprojekt 
Sags ID: EMN-2016-02760

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Bangsbo Freja fik i 2014 bevilliget 25.000 kr. fra anlægspuljen til et nyt adgangssystem, 

som skulle etableres i samarbejde med Winkas. 

Foreningen har afholdt møde med Winkas, men da det ikke har været muligt for Winkas 

at finde en løsning, har foreningen sendt en ny ansøgning til anlægspuljen. Til forskel fra 

den tidligere ansøgning omfatter den nye ansøgning alene et nyt låsesystem 

”nøglebriksystem”, som etableres i klubhuset og til kunstgræsbanen. 

Foreningen har fået udbetalt bevillingen og ønsker at ændre projektet indenfor den 

økonomiske ramme. 

Indstilling
Social-, sundheds-, og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om 

Bangsbo Freja må ændre projektet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Afslag.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Bangsbo Freja - ansøgning om ændring af projekt bevilliget af 
anlægspuljen 2015 til nyt adgangssystem (1538727 - EMN-2016-
02760)
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7 (Åben) Orientering om budget og regnskab folkeoplysningen 2013-2015
Sags ID: EMN-2016-02800

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på sidste møde at få fremlagt et samlet overblik over 

budget og regnskab for de sidste tre år. 

Vedhæftet er oversigt fra 2013-2015 for udvalgets samlede ramme.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager sagen 

til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Budgetoversigt FOU 20132015 (1646212 - EMN-2016-02800)
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8 (Åben) Mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2016-02644

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for forslag til mødekalender 2017:

 26. januar kl.17.00-19.00

 30. marts kl. 17.00-19.00

 1. juni kl 17.00-19.00

 31. august kl. 17.00-19.00

 2. november kl. 17.00-19.00

Indstilling
Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender 

mødekalender 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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9 (Åben) Godkendte folkeoplysende foreninger (oktober)
Sags ID: EMN-2016-00676

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for de seneste godkendte folkeoplysende 

foreninger: 

1. De Nordjyske Lejesvende

Foreningens formål er at udbrede kendskabet og fremme interessen for 

middelalderliv og kendskab til tidsperioden omkring middelalderen med 

udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen. Foreningen 

henvender sig til alle aldersgrupper.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager sagen 

til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag
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10 (Åben) Orientering fra Center for Kultur og Fritid - oktober 2016
Sags ID: EMN-2016-00221

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om:

 Studietur

 DOF indbyder til inspirationsdag om folkeoplysning for flygtninge den 7. 

november 2016

 Fornyelse af folkeoplysningspolitik

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punkterne til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag

Bilag

 Indbydelse Frederikshavn 7. november 2016.pdf (1646790 - EMN-
2016-00221)
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11 (Åben) Veteran Køretøjs Klub Bangsbo søger om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2016-02701

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo søger om lokaletilskud til nyt privat lejemål. 

Foreningen benytter på nuværende tidspunkt lokaler på Ellinggaard i Gærum, som blev 

godkendt til lokaletilskud i marts 2015 af Folkeoplysningsudvalget. Lokalet blev godkendt 

for 3 år. 

De nuværende lokaler er 612 m2 og koster 4500 kr.+ moms om måneden. Den årlige 

husleje udgør 67.500 kr., hvoraf foreningen får 23.478 kr. i lokaletilskud.

Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo har fundet nye, mindre lokaler på 240 m2 på 

Knivholtvej 9 til en årlig husleje på 43.200 kr. 

Foreningens sammensætning af medlemmer over og under 25 år gør, at de får 

refunderet 46 % af deres lokaleomkostninger. Det estimerede lokaletilskud vil derfor blive 

ca. 14.904 kroner. 

Center for Kultur og Fritid har ikke mulighed for at anvise offentlige lokaler til foreningen, 

da de har et stort behov for plads til opbevaring og reparation af foreningens veteran 

køretøjer.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og 

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Børge Jensen, Karina Gajhede, Mogens Brag
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Bilag
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Indledning

En Mål- og Indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger hviler på den eksisterende lovgivning 

samt de politiske beslutninger der er taget lokalt.

Lovgivning

Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget en Børne-Ungepolitik, som er gældende i perioden 

2014-17.

Politikken udtrykker kommunens grundlæggende tilgang til arbejdet med børn, unge og familier. 

For at holde børne- og ungeområdet på rette spor vil vi arbejde med 4 centrale pejlemærker

A. Robusthed – Vi vil have robuste børn og unge, der kan klare livets udfordringer

B. Potentiale – Alle børn og unge har potentialer, der endnu ikke er kommet til udtryk

C. Fællesskab– At indgå i og være en del af et fællesskab rykker

D. Verden venter – Børn og unge udvikler sig i samspil med den verden, der er omkring dem.

Folkeskoleloven

I Folkeskolelovens § 3 stk. 7 fremgår det at Folkeskolen KAN tilbyde børn optagelse i en 

skolefritidsordning

Skolepolitik: ”Vi vil være bedre”:

A. Hoved og hænder

B. Hjertet med

C. Form og fornyelse

D. Viden og samarbejde

E. Fordi verden venter

Bekendtgørelse

”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens 

fritidsordninger”, BEK nr. 699 af 23.06. 2014. 

- Hvordan skal skolefritidsordningerne medvirke til udmøntningen af kommunens Børne-

unge politik

- Mål for samspillet mellemskolefritidsordningernes pædagogiske aktiviteter, skolens 

undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

- Angive overordnede rammer for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med 

forældrene der foregår i skolefritidsordningen.



3

- Skal fremgå i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO tilbyder lektiestøtte, 

herunder samspil i forhold til lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden

- Lektiestøtte, herunder samspil i forhold til lektiehjælp og faglig fordybelse i 

undervisningstiden

- Hvordangør SFO en målrettet indsats i forhold til børn med særlige behov, forudsætninger 

m.v.

- Hvordan inddrager SFO krop, bevægelse og sundhed i hverdagen og i hvilket omfang sker 

det i et samarbejde med foreningerne m.fl.

- Overvejelser om balancen mellem voksenorganiseret og børnenes selvvalgte aktiviteter 

med henblik på at sikre børnene medindflydelse

- Hvordan sikres sammenhæng ved overgang mellem daginstitution og SFO

Barndommens Gade 2016

Børn og Kultur, Frederikshavn Kommune har i september 2016 afholdt konferencen 

”Barndommens Gade”, hvor der var 300 deltagere fra hele landet. Deltagerne kom fortrinsvis fra 

dagtilbudsområdet. 

Som afslutning på konferencen blev der udarbejdet et politisk statement samlet fra den viden, 

inspiration og de redskaber, som deltagerne blev præsenteret for i de tre dage konferencen 

varede. 
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Det politiske statement er et godt fundament, som vi er blevet inspireret af i forhold til 

udarbejdelse af en ny Mål-og Indholdsbeskrivelse for SFO.

Fakta om SFO i Frederikshavn Kommune

Skoler Skoleafdelinger Antal børn i SFO 1 Antal børn i SFO 2 Antal børn i special

SFO

Skoledistrikt Nord Skagen 102 4

Aalbæk 40 14

Strandby 97 11

Skoledistrikt Øst Abildvej 167

Buhlsvej Ingen SFO på skoleafdelingen

Nordstjernen 247 9

Skoledistrikt Vest Ravnshøj 64 13

Gærum 32 1

Bangsbostrand 205

Heldagsskolen 3

Skoledistrikt Syd Torslev 111 21(Klub på 

Bødkergården)

7 (Special fritidstilbud 

Bødkergården)

Hørby 59

Dybvad 17

Sæby 193

Sæbygaard Ingen SFO på skoleafdelingen

Stensnæs 43 7

Hvad skal kendetegne SFO i Frederikshavn Kommune

1. Nærvær, tid, ro, snak, fordybelse.

2. Bruge eksperterne omkring os

3. Styrke samarbejde med forældrene.

4. Udnytte forældrenes kompetencer

5. Vi skal samarbejde med de kommunale kulturinstitutioner. 

På den lange bane vil give flere tilmeldte i SFO og øge medlemstallet i foreningerne.

6. Tryg og god opvækst i lokalsamfundet, hvor vi åbner op for hinanden – bliver en aktiv del i 

hinandens ”liv”.

7. Møder noget der ikke er ”normalt”
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Hvordan oplever børnene, at der er kommet ny mål- og indholdsbeskrivelse på SFO området?

1. Børnene oplever noget, de ikke oplever til hverdag

2. Man skal gribe børnene hvor de er.

3. Der skal være valgmuligheder i aktiviteterne

4. Børnenes læring vil styrkes, da der automatisk sker læring, hvis børnene er der hvor de 

føler interesse/føler sig hjemme.

Hvordan oplever forældrene, at der er kommet en ny mål- og indholdsbeskrivelse på SFO 

området

1. Er mere inddraget i arbejdet end de er i dag

2. Det pædagogiske personale skaber trygge rammer for børnene. 

3. SFO inddrager forældrenes kompetencer i det daglige arbejde.

Hvordan oplever medarbejderne, at der er kommet en ny mål- og indholdsbeskrivelse på SFO 

området

1. Der er tydelige mål for arbejdet. 

2. Kender de fokuspunkter der skal være ”lys” på

Når der afholdes specielle arrangementer er der inddraget mange ”ildsjæle”.

Kendetegnet for SFO i Frederikshavn Kommune

SFO i Frederikshavn Kommune – FRIRUMMET/FRISTEDET/FRITTEREN – er kendetegnet ved, at:

A. Børn har ret til at lege

- Det betyder at de skal lege og udforske verdenen

B. Børn i SFO har ret til betydningsfulde relationer 

- Det kommer til udtryk ved af de får skabt gode sociale relationer

C. Børn i SFO har ret til lige muligheder 

- For at opnå lige muligheder skal børn behandles forskelligt

- Børn skal lære de er forskellige
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D. Børn i SFO har ret til miljøer, der sikrer omsorg, trivsel og dannelse.

Hvordan skal ”Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO layoutes.

Den overordnede ”Mål- og indholdsbeskrivelse”, som er gældende for alle SFO er i kommunen skal 

udformes i en plakat

Børn i SFO har ret til at 

lege

Lege og udforske 

verdenen

Være nysgerrige

”Bare at være!”

Børn i SFO har ret til 

betydningsfulde 

relationer 

Gode sociale relationer

Børn i SFO har ret til 

lige muligheder 

Børn skal behandles 

forskelligt for at have lige 

muligheder

Børn skal lære, at de er 

forskellige.

Børn i SFO har ret til 

miljøer, der sikrer

omsorg, trivsel og 

dannelse.
Bliver mødt af et 

kvalificeret personale

Plakaten skal i tegninger og få ord beskrive, hvad der skal kendetegne SFO i Frederikshavn 

Kommune.

De enkelte skoler/skoleafdelinger skal der foruden lave en kort beskrivelse af hvordan de arbejder 

med de obligatoriske emner jf. bekendtgørelsen.

I løbet af første halvdel af 2017 skal der udarbejdes et digitalt katalog1, hvor aktiviteter2, der kan 

inddrages i SFO beskrives. I dette arbejde skal lokale foreninger, Musikskolen, Ungdomsskolen, 

Klubber, erhvervsliv m.fl. involveres.

Den politiske proces.

                                                  
1 Inspireret af katalog, som Erhvervsplaymaker er i gang med at udarbejde
2 Inspireret af Rudersdal

Korte forklarende sætninger, der refererer til 
ovenstående tegninger.
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Det er lovgivnings bestemt, at opgaven med at vedtage en Mål- og indholdsbeskrivelse skal ske i 

Byrådet, det

Tidsplan.

Tid Møder Deltagere

Den 25. maj, kl. 9.00 – 11.30 Kick-Of møde Den store arbejdsgruppe

Den 30. august, kl. 9.00 – 11.00 Arbejdsgruppemøde

Den 19. september, kl. 9.00 – 11.00 Arbejdsgruppemøde

Den 27. september, kl. Sparringsmøde Den store arbejdsgruppe

Den 27. september, kl. Arbejdsgruppemøde

Oktober 2016
Skolebestyrelserne 2-3 repræsentanter fra 

arbejdsgruppenFolkeoplysningsudvalget

Den 10. november, kl. 8.30 -10.30 Arbejdsgruppemøde

Den 17. november, kl. 13.00–14.30 Sparringsmøde Den store arbejdsgruppe

Den 1. december Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

Den 19. december Byrådsmøde

Januar 2017 Høring i skolebestyrelserne

Den 25. januar 2018? Vedtage på Byrådsmøde

Arbejdsgruppe:

Louise Petersen Bæk, Frydenstrand Skoleafdeling

Janni Nørgaard, Strandby Skoleafdeling

Laila Mose, Aalbæk Skoleafdeling

Marianne Findinge Andersen, Skagen Skoleafdeling

Dorthe Linde Jørgensen, Stensnæs Skoleafdeling

Kirsten Jensen, kulturkonsulent på biblioteket

Uffe Borg, Kultur og Fritid

Birthe Rømer Thulstrup, Børn og Skole
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Vedtægter for foreningen
Aktive børn og unge 9900

Foreningen har som udgangspunkt åbent 25 timer pr. uge på skoledage i tidsrummet kl. 12.30 -
17.30. Åbningstider i ferier, på skolefridage, aften og weekender kan variere.

Foreningen vil kunne tilbyde plads til 50 medlemmer. 

§ 1. Foreningen, navn og hjemsted

Foreningen har navnet ”Aktive børn og unge 9900” Dets hjemsted er Bornholms allé 2, 
Frederikshavn Kommune.

§ 2. Formål

Formålet med foreningen er at danne en tryg ramme for børn og unge i Frederikshavn kommune. 
Foreningen vil tilbyde aktiviteter, som f.eks. Sport, kreativ udfoldelse, natur oplevelser, kultur 
oplevelser.  

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlemmer kan optages børn og unge.

Stk. 2: Optagelse i foreningen kan ske ved henvendelse til foreningen. Børn på venteliste optages i 
den rækkefølge ansøgningerne er modtaget i. 

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

§ 4. Bestyrelse

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

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

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

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

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

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

§ 5. Tegningsregel og hæftelse

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

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

§ 6. Udelukkelse

Stk. 1: foreningen vil blive et tilbud til alle børn og unge i aldersgruppen fra 2 – 9. klasse. Et barn 
kan kun afvises medlemskab, såfremt der ikke er en ledig plads.

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

§ 7. Kontingent

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

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

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

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

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

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

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

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

Stk. 6: Der skal udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen.

§ 9. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling vil have følgende dagsorden:

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

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

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

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

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

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

§ 12. Foreningens opløsning

stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i to på hinanden følgende 
ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum stemmer herfor. Foreningens 
formue vil tilfalde Frederikshavn Kommune ved opløsning.
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ENERGIBESPARENDE FORBEDRINGER

Nr. Ansøger CVR. nr. Beskrivelse Ansøgte beløb 25 procent Bevilliget Kommentar

1 Bangsbo Freja 51749359 Varmepumpe 10.000,00 2.500,00 10.000

2 DCH Frederikshavn 45378853 Renovering af klubhus/energioptimering 390.717,50 97.679,38 175.000 *Lokale- og anlægsfonden (klub- og værestedspuljen), pengeinstitutter og puljeguiden

3 DDS Sæbygaard gruppen 16692832 Udskiftning af lamper til LED mv. 34.109,30 8.527,33 20.000

4 FFI Fodbold 25438930 Berøringsfrie håndvaskamaturer 42.757,00 10.689,25 30.000

5 FFI Fodbold 25438930 Husstandsvindmølle 410.000,00 102.500,00 100.000 Til drøftelse i udvalget. Kræver yderligere dokumentation. 

6 Frederikshavn Firmaidrætsklub 29656711 Isolering af vægge mv. 40.000,00 10.000,00 25.000 Maling kan medtages som alm. vedligeholdelse

7 Frederikshavn Rideklub 85875515 Udskiftning af lamper til LED 40.213,00 10.053,25 25.000 Bevilliges til indkøb af lamper

8 Metodistkirkens Spejdere 30057163 Luft til luft varmepumpe 8.000,00 2.000,00 8.000

9 Skagen Motionscenter 15681888 Udskiftning af vinduer og døre til lavenergi 70.000,00 17.500,00 60.000

10 Skagen Sportsdykkerklub 31552974 Renovering af el-installationer til LED 50.000,00 12.500,00 50.000

11 Østervrå IF 12817517 Udskiftning af vinduer og døre til lavenergi 25.000,00 6.250,00 25.000

1.120.796,80 280.199,20 428.000

528.000

UDSKIFTNING OG NYETABLERING

Nr. Ansøger CVR. nr. Beskrivelse Ansøgte beløb 25 procent Bevilliget Kommentar

1 KRIF/KFUM 33229771 Multibane 148.000,00 37.000,00 120.000 Arbejdsgruppen har afholdt møde med foreningen

2 Bangsbo Freja 51749359 Udskiftning af terrassebrædder 18.000,00 4.500,00 - Kan medtages som almindelig vedligeholdelse

3 DDS Peter Wessel Gruppe 30096487 Reparation af tag 12.725,00 3.181,25 8.000

4 FDF Sæby 29574014 Nyt kredshus/køkken og varmepumpe 30.000,00 7.500,00 25.000

5 FFI Fodbold 25438930 Foldevæg 42.875,00 10.718,75 15.000

6 Frederikshavn Golfklub 16162205 Nye klinkegulve 170.000,00 42.500,00 70.000

7 Frederikshavn Kajakklub 73077915 Renovering af køkken 95.000,00 23.750,00 23.500 Minus elementer og hårde hvidevarer

8 Frederikshavn RC Center 33212747 Leje af tromle 5.000,00 1.250,00 - Kan medtages som almindelig vedligeholdelse

9 Frederikshavn Rideklub 85875515 Opførsel af carport 30.000,00 7.500,00 20.000 LOA-fonden

10 Frederikshavn Rideklub 85875515 Forbedring og stabilisering af indgangsvej 50.000,00 12.500,00 - Fonde og kontakt til Park og Vej

11 Frederikshavn Rideklub 85875515 Ændring af flisebelægning og indkøb af rampe 21.000,00 5.250,00 21.000

12 Frederikshavn Tennisklub 81027013 Udskiftning af eksisterende nøglesystem til digital nøglesystem 69.631,25 17.407,81 45.000 *Skal etableres i samarbejde med Winkas

13 Frederikshavn Tennisklub 81027013 10 bænke 22.500,00 5.625,00 - Friluftsrådet

14 KFUM-Spejderne Gærum 48751113 Nyt køkken 64.704,14 16.176,04 20.000 Tilskud ydes til energidelen

15 SDA Spejderne Vendelbotrop 29580499 Etablering af legeplads og luft til luft systemer 38.000,00 9.500,00 12.000 Tilskud ydes til luft til luft systemer. Legeplads Distriktsudvalget

16 MTB Frederikshavn 34938806 Buskrydder og pladevibrator 4.198,00 1.049,50 - Kontakt til Park og Vej

17 Skagen Tennisklub 32237282 Nyt hegn 18.125,00 4.531,25 10.000

18 Sæby Motions Cykel Club 30216822 MTB teknik bane 25.000,00 6.250,00 20.000 LOA-fonden

19 Vendelbo Trop 29580499 Skillevæg og maling 4.500,00 1.125,00 - Maling kan medtages som almindelig vedligeholdelse

20 Østervrå IF 12817517 Maling af klubhus/tag 22.500,00 5.625,00 - Kan medtages som almindelig vedligeholdelse

891.758,39 222.939,60 409.500

Andet

Nr. Ansøger CVR. nr. Beskrivelse Beløb Kommentar

1 Bangsbo Freja 51749359 Ændring af projekt - nyt låsesystem "nøglebriksystem" 25.000,00 Uddybning og selvstændig sag til FOU

25.000,00

Ansøgt beløb 25 procent Bevilliget 25 procent

I alt: 2.012.555,19 503.138,80 837.500 209.375 *afventer udbetaling af 25 %

* ekls. FFI

Anlægspuljen 2016
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Hvordan byder vi  
flygtninge velkommen?  
—————————————————————- 
Invitation til inspirationsmøde, mandag den 7. november 2016, kl.16-18  
Kantinen, Gl. Skagensvej 105, 9900 Frederikshavn  



 

Hvordan byder vi flygtninge  
velkommen til Frederikshavn kommune?  
 
Invitation til inspirationsmøde, mandag den 7. november 2016, kl.16-18 
Frederikshavn kommune, Kantinen, Gl. skagensvej 105, 9900 Frederikshavn. 
 
 

Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe, hvor mere end 50 millioner mennesker 
er på flugt. Det mærker vi også i Danmark, hvor antallet af asylansøgere og flygtninge, 
der har fået opholdstilladelse i Danmark er næsten tredoblet siden 2010. Både asylcentre 
og kommuner i hele landet står derfor over for en række udfordringer. Her mener vi, at 
de folkeoplysende skoler og foreninger kan bidrage med noget særligt til at løse nogle af 
de udfordringer og hjælpe med at tage godt imod de flygtninge, der er i Danmark.  
 
Derfor inviterer vi lokale repræsentanter fra højskoler, efterskoler, ungdomsskoler, aften-
skoler, daghøjskoler, frie fagskoler og andre folkeoplysende skoler og foreninger, samt 
kommunale repræsentanter, boligselskaber og organisationer, der arbejder med asylansøge-
re og flygtninge til et fælles inspirationsmøde. Målet er at udveksle gode erfaringer, ud-
vikle nye ideer og skabe nye samarbejder og aktiviteter, der kan bidrage til at skabe den 
bedste modtagelse af flygtninge.  
 
OBS! Tilmelding senest mandag d. 31. oktober på ar@danskoplysning.dk.  
Oplys venligst navn og organisation. Skriv også hvis du ikke spiser med efter mødet. 



 

Program 
 
Kl. 16.00  Velkomst og kort om initiativet og mødets formål 
 
Kl. 16.10  Oplæg ved afdelingsleder Anders Andersen, Frederikshavn kommune om  
   kommunens udfordringer og behov i arbejdet med flygtninge. Hvor kan de 
   folkeoplysende organisationer byde ind? 
 
Kl. 16.30  Oplæg ved afdelingsleder Ann Stouby, Asylcenter Frederikshavn om centerets 
   dagligdag og udfordringer. Hvor kan de folkeoplysende organisationer byde 
   ind? 
 
Kl. 16.50  Kort summepause 
 
Kl. 17.00  Workshop 
   I workshoppen udveksler og udvikler vi idéer til nye aktiviteter og initi ati-
   ver målrettet de lokale flygtninge i Frederikshavn kommune. Formålet er at 
   skabe et godt samarbejde mellem kommunen, asylcentret og de folkeoply
   sende organisationer. 
 
Kl. 17.45  Opsamling og det videre forløb  
 
Kl. 18.00  Tak for i dag 
 
Initiativet byder herefter på en sandwich og en vand over lidt løs snak. 



 

Grundlaget for initiativet 
”Folkeoplysning for flygtninge” 
 

De folkeoplysende skoler og foreninger vil tage godt imod de flygtninge, der er i 
Danmark. Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. 
Uanset hvor mange der er, og hvor længe de skal være her.  
 
Vi vil give flygtninge mulighed for at lære og udvikle sig, og invitere dem til at dele 
deres viden og livserfaringer med os andre. Vi vil give danskerne mulighed for at 
blive klogere på, hvem flygtning er, og hvorfor de flygter. Vi vil inddrage flygtningene 
og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet - til glæde for såvel 
flygtninge som det danske samfund. 
 
At inkludere nye samfundsgrupper i det demokratiske samfundsliv og give dem de 
bedst mulige kompetencer har altid været folkeoplysningens DNA. Derfor har vi alle-
rede i dag mange tilbud til flygtninge. Men vi vil gerne gøre mere. Derfor vil vi nu 
sætte dette arbejde i et højere gear. 
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