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Åbne sager: 

01/2 Institutionsbesøg 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
Mødet indledes med institutionsbesøg kl.8.30 på Toftegårdsskolen. 
 
 
Bilag: 
Institutionsbesøg 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Gennemført. 
Udvalget er dybt forundret over, at der endnu ikke er påbegyndt en lovliggørelse af 
fysiklokalet på Hedegaardsskolen. 
 
Udvalget ønsker oplyst,hvornår lovliggørelsen forventes gennemført. 
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02/3 Ledelsesstruktur - Børnepasning. 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
 
Der henvises til udvalgets møde den 26. september 2006, pkt. 1/28, hvorefter det blev 
besluttet at drøfte Ledelsesstrukturen på området i januar 2007. 
 
Følgende udgør afsnittet om Ledelsesstrukturen i  Rapport nr. 11, Børnepasning: 
 
Målet har været at analysere ledelsesstrukturen, lederrollerne og indholdet i lederrol-
lerne på området og komme med forslag til fremtidig ledelsesstruktur og indhold i le-
derrollerne. 
Ved sammenlægningen bliver området på 40 decentrale enheder (inkl. SFO’er). Pro-
jektgruppen vurdere, det vil være formålstjenligt, at se på om denne størrelse på et le-
derforum, er den rette størrelse. 
 
Der er i Projektgruppen enighed om, at der i den nye måde at organisere området på, 
som fremgår af afsnittet vedr. Organisering af dagtilbud, også skal ses på ledelses-
strukturen. 
 
 
Projektgruppens foreslår: 
 
Ledelsesstrukturen ændres, således der indføres fælles ledelse af flere enheder. 
Det betyder, at der vil blive en fælles-/distrikts-/områdeleder for et antal institutioner i 
lokalområderne og der på den enkelte enhed er en daglig leder. 
 
 

 
Begrundelser for at ændre ledelsesorganisationen: 
 

• Mere tidssvarende ledelsesorganisation, hvor ressourcerne udnyttes på en ny 
måde og mere effektivt. 

 
• Styrkelse af det ledelsesmæssige og den strategiske tværgående indsats på om-

rådet. 
 
• Mere bæredygtige enheder - i dag mange små enheder 

 
o Pædagogisk/fagligt/strategisk 
 
o Større muligheder for at imødekomme de mangfoldige krav og forvent-

ninger både pædagogisk/fagligt, administrativt og samfundsmæssigt, 
som medfører flere og mere komplekse ledelsesopgaver. 
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o Personalestørrelser med tilstrækkelig ”robusthed” i forbindelse med syg-

dom, ferier, omsorgsdage, m.m. 
 
o Imødekomme stigende frustration over de voksende ledelsesopgaver - 

dilemma at stå mellem det pædagogiske liv blandt børnene og lederrol-
len/opgaverne. 

 
o Styrkelse af samarbejdsstrukturen på ledelsesniveau 

 
• De faglige ressourcer samles i større enheder, således der er mulighed for at ud-

nytte de samlede faglige ressourcer på en ny måde. 
 

• Det ledelsesmæssige styrkes, og der frigøres ressourcer til det pæd. arbejde. 
 
 
En ny ledelsesorganisering kan konkret se således ud i forhold til den organisati-
onsform vi foreslår (se afsnittet vedr. Organisering af Dagtilbud): 
 
Brønderslev-Dronninglund kommune 
Dagplejen Én kommunal dagpleje med 2 afdelinger. 

Én fælles leder 
2 afdelingsledere, heraf en med souscheffunktion 
 

 
Dermed ændres fra 2 ledere og 2 souschefer til 1 leder og 2 afdelingsledere/souschef. 
 
 
Brønderslev by: 
Hedegårdsskolen 
 

Én fritidsordning 
1 leder 
2 afd. ledere, heraf en med souscheffunktion 
 

Skolegade skole Én fritidsordning 
1 leder 
1 souschef 
 

Søndergade skole Én fritidsordning 
1 leder 
1 souschef 
 

Vuggestuen 
B.h. Rømersvej 
B.h. Midgård 
 

1 fælles leder  
3 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

B.h. Lærkereden, Parkvej 1 fælles leder  
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Bh. Hedelundsgade 
B.h. SGG 
 

3 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

B.h. Fasanvej 
B.h. Kornumgård 
B.h. Jyllandsgade 
 

1 fælles leder  
3 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

 
Dermed ændres fra 12 ledere og 12 souschefer til 6 ledere og 13 daglige lede-
re/souschefer 
 
Dronninglund by: 
Vestre B.h. 
Himmelblå 
 

1 fælles leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

Nord  
Syd 
Pyramiden 
 

Én fritidsordning 
1 leder 
3 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

Dronninglund B.h. (selvejen-
de) 
 

1 leder  
1 souschef 

 
Dermed ændres fra 6 ledere og 6 souschefer til 3 ledere og 6 daglige ledere/souschefer 
 
 
Hjallerup by: 
Springeren 
Fristedet 
 

Én fritidsordning 
1 fælles leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

Hegely 
Møllegården 
 

1 fælles leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

Hjallerup B.h. (selvejende) 
 

1 leder 
1 souschef 

 
Dermed ændres fra 5 ledere og 5 souschefer til 3 ledere og 5 daglige ledere/souschefer 
 
 
Klokkerholm: 
 
Der vil være to muligheder i Klokkerholm 

1. Hesteskoen + lokaler på skolen til FO  1 leder, 1 souschef 
Anemonen + Kærnehuset i Anemonen - børnehave 1 leder, 1 souschef 
Kærnehuset bruges til andet formål 
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2. Hesteskoen + lokaler i Anemonen til FO  1 leder, 1 souschef 
Kærnehuset og lokaler i Anemonen til Børnehave. 1 leder, 2 daglige lede-

re, heraf en med sous-
cheffunktion. 

 
Dermed ændres 3 ledere og 3 souschefer til 2 ledere og 2 souschefer ved model 1, eller 
til 2 ledere, 1 souschef og 2 daglige ledere. 
 
 
Asaa: 
Asaa børnehave 1 leder 

1 souschef 
 

Rusen Én fritidsordning 
1 leder 
1 souschef 
 

 
Ingen ændringer i antal af ledere 
 
 
Jerslev: 
Jerslev b.h. 
Smørhullet 

1 fælles leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 
 

Toftegårdsskolen Én fritidsordning 
1 leder 
1 souschef 
 

 
Dermed ændres 3 ledere og 3 souschefer til 2 ledere og 3 daglige ledere/souschefer 
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Ø. Brønderslev: 
Grøftekanten 
Myretuen 
 

1 fælles leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 
 

Ø. Brønderslev Centralskole Én fritidsordning 
1 leder 
1 souschef 
 

 
Dermed ændres 3 ledere og 3 souschefer til 2 ledere og 3 daglige ledere/souschefer 
 
 
Serritslev: 
Landsbyordning Én Landsbyordning 

1 leder 
1 souschef 
 

 
Ingen ændringer i antal af ledere 
 
 
Thise: 
Landsbyordning Én Landsbyordning 

1 leder 
1 souschef 
 

 
Ingen ændringer i antal af ledere 
 
 
Agersted: 
Agersted AI Én Landsbyordning 

1 leder 
1 souschef 
 

 
Ingen ændringer i antal af ledere 
 
 
Flauenskjold: 
Flauenskjold AI 
B.h. Solsikken 

Én Landsbyordning 
1 leder 
2 daglige ledere, heraf 1 med souscheffunktion 

 
Dermed ændres 2 ledere og 2 souschefer til 1 leder og 2 daglige ledere/souschefer. 
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Stenum: 
Puljeordning 1 leder 

1 souschef 
 

 
Ingen ændringer i antal af ledere 
 
 
I øjeblikket er der 42 ledere og 42 souschefer på området. 
 
I følge forslaget reduceres dette til 26 ledere og 42 daglige ledere/souschefer -  

 
Herefter vil der være følgende stillinger indeholdende ledelse: 
• 13 FO-/Landsbyordningsledere og 18 daglige ledere/souschefer 
• 12 børnehave-/vuggestueledere og 22 daglige ledere/souschefer (afhængig af 

model i Klokkerholm). 
• 1 dagplejeleder og 2 afdelingsledere 

 
 
Følgende grundmodel er udgangspunkt for ledelsesstrukturen for børneha-
ver/vuggestuer. 
 
 
Ledelsesteam            Forældrebestyrelse 

Daglig pædagogisk 
leder 
 
 
 
Pædagogisk perso-
nale 

Daglig pædagogisk 
leder (souschef) 
 
 
 
Pædagogisk perso-
nale 

Daglig pædago-
gik leder 
 
 
 
Pædagogisk per-
sonale 

Områdeleder 

 
 
Områdelederen: 

- refererer til ”Lederen af daginstitutionerne” i Fagenheden Børn og Unge. 
 

- administrative opgaver 
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o budget og regnskab 
ing i forhold til mødeplaner 

g 
 

- pædagogiske og personalemæssige ledelsesopgaver 

e  

nlægning  

o visita nhederne 
replaner 

talsledermøderne, samarbejdsmøder med skolen, 

  – ledelsesteammøder, fællespersonalemøder/temadage 
o sekre r

Daglig pædagogiske ledere

o overordnet planlægn
o rammerne for ferieplaner 
o web-betaling 
o lønindberetnin

o personaleleder – ansætter/afskediger 
o MUS – i forhold til Daglig pæd. leder
o Strategisk ledelse –  

 langsigtet pla
 helhed og sammenhæng 
 ”helikoptersyn” 

tion af børn blandt e
o overordnet mål og rammer - pæd. læ
o samarbejdsrelationer 

 externt – kvar
m.m. 
internt

tæ  for forældrebestyrelsen 
 

: 
ren 

nalemæssig ledelse 

entering og dokumentation 

en 
jde i enheden 

 
orslag til processen i forbindelse med besættelse af de nye lederstillinger:

- refererer til områdelede
- daglig pædagogisk og perso
- MUS – medarbejderen i enheden 
- Pædagogiske læreplaner – implem
- Rådgivning og vejledning i enheden 
- Intern mødevirksomhed i enheden 
- Interne pæd. Arrangementer i enhed
- Interne forældremøder/forældresamarbe
- Ansvar for daglig drift 

F  

1. Interessetilkendegivelser på områdelederstillingerne 
ilkendegive 

2. Om d
e bliver områdeledere, bliver i deres nuværende stil-

4. des alle 

5. er daglige pædagogiske ledere. 
 

rojektgruppens forslåede ledelsesstruktur er set ud fra et mål om at skabe nogle større 

 

o nuværende ledere og souschefer kan interesset
på tværs i den nye kommune 

rå elederne ansættes 
3. Nuværende ledere, der ikk

linger, men som daglig pædagogisk leder – åbent for frivillig rotation. 
De ledige stillinger, som daglig pædagogiske ledere, opslås internt såle
pædagoger kan søge. 
Områdelederne ansætt

P
bæredygtige enheder, samtidig med de enkelte institutioner vi kender i dag bevares 
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som en del af den større enhed. 
Antallet af institutioner, som skal være en del af den større enhed, er set ud fra et lokalt 

les i endnu større enheder, vil den fysiske afstand mellem 

dstilling: 
lturdirektøren anmoder udvalget om at drøfte punktet om Ledelsesstruktur, jf. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 

er blev givet en orientering om arbejdet med den ny organisering af pasningsområ-

dvalget udsætter drøftelsen af fælles ledelse (områdeledelse) for flere enheder til au-

præg og nærhedsprincip. 
Skal flere institutioner sam
disse være så stor, at det vil være nødvendigt at lave sammenlægningen ud fra for-
søgsparagrafferne i overenskomsten.  
 
In
Børne- og Ku
udvalgets beslutning i møde den 26. september 2006, pkt. 1/28. 

Fraværende:  Ingen. 
 
D
det. 
 
U
gust-mødet. 
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03/4 Pædagogisk læreplan Thise Landsbyordning, børnehavede-
len. 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
Ved lovændring i 2004 blev det vedtaget, at alle daginstitutioner og Dagplejen senest 
pr. 1. august 2004 skulle påbegynde arbejdet med at udfærdige pædagogiske lærepla-
ner. 
 
Processen har været tilrettelagt således, at der gennem foråret og starten af efteråret 
2005 har været arrangeret målrettede kursusforløb for henholdsvis ledere og sousche-
fer samt kurser for alle pædagogerne. 
 
Der har således været mulighed for at arbejde med de pædagogiske læreplaner hele 
2005 sideløbende med kursusvirksomheden.  
 
De pædagogiske læreplaner skal 
• udarbejdes i samarbejde med og godkendes af Forældrebestyrelser-

ne/Skolebestyrelserne ved Landsbyordninger, 
• evalueres sammen med Forældrebestyrelserne/Skolebestyrelserne ved Landsby-

ordninger en gang om året. 
 
I følge Ministeren er loven ikke en facitliste. ”Det er personalet i dagtilbuddet og for-
ældrene, der i fællesskab bestemmer indholdet i den pædagogiske læreplan, og hvor-
dan de seks temaer skal udfoldes. 
De pædagogiske læreplaner skal ses som et redskab til i det daglige arbejde med at 
udvikle pædagogikken. Den skal være et led i den refleksion og de diskussioner, der 
hele tiden finder sted, hvor børn er.” 
 
Formålet med pædagogiske læreplaner er  
 
- at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læ-
ring for der igennem at bidrage til at ruste alle børn til det videre liv. 
 
Formål og principper for læring i dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse nr. 684 af 25. juni 
2004 om temaer og mål i pædagogiske læreplaner 
 
Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jfr. Lov om Social 
Service § 8. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, 
som børnene er medskabere af. 
Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber 
eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, 
forandring og erfaring. 
Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle 
barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet.  
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I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forud-
sætninger. 
Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til fritidsliv og 
skolen. 
 
Den pædagogiske læreplan skal behandle følgende 6 temaer: 
  
• Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer). 
• Sociale kompetencer. 
• Sprog. 
• Krop og bevægelse. 
• Naturen og naturfænomener. 
• Kulturelle udtryksformer og værdier. 
 
Den pædagogiske læreplan skal indeholde 
 
• mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske 

læringsproces skal give børnene mulighed for at tilegne sig, 
 
• hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn 

med særlige behov, 
 
• hvordan dagtilbuddet dokumenterer og følger op på, om den pædagogiske lærepro-

ces leder frem imod de opstillede mål. 
 
Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet mere konkret vil ar-
bejde med de anførte indholdstemaer, og hvordan det leder frem mod målene. 
 
Lederen er overfor skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at den 
pædagogiske læreplan bliver udarbejdet. 
 
Skolebestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. 
 
Skolebestyrelsen skal årligt evaluere den pædagogiske læreplan, med henblik på 
eventuel revision. 
 
Den årlige evaluering foretages sammen med skolebestyrelsen med henblik på evt. 
revidering af den pædagogiske læreplan. 
 
Der er stor forskel på, hvor uddybende evalueringen er beskrevet i de pædagogiske 
læreplaner, og derfor vil der være behov for at sætte fokus på dette område i det kom-
mende år. 
 
Skolebestyrelsen anbefaler læreplanen for Thise Landsbyordning, børnehavedelen.  
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Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender pæ-
dagogisk læreplan for Thise Landsbyordning, børnehavedelen. 
 
 
Bilag: 
Læreplaner for Thise Landsbyordning 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Godkendt. 
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04/5 Normering af viceskoleinspektørstillinger. 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
Pr. 1. august 1998 blev det besluttet, at skoler med over 9 fuldtidsansatte skulle have 
en viceskoleinspektør. 
Det blev en stor økonomisk belastning for kommunerne, da viceskoleinspektøren i 
henhold til overenskomsten som minimum skulle have 1/3 af arbejdstiden som ledelse, 
medens resten skulle være mere lærerrelaterede opgaver. 
I 1999 blev aftalen ændret, således at grænsen for ansættelse af en viceskoleinspektør 
blev sat op til 14 fuldtidsansatte. 
I tidligere Brønderslev Kommune blev det besluttet, at viceskoleinspektørstillingen 
ved Serritslev og Thise skoler skole nedlægges ved afgang, hvilket er sket. 
I tidligere Dronninglund Kommune har man viceskoleinspektør på Agersted og Flau-
enskjold skole, men der er ikke taget politisk beslutning om nedlæggelse af stillingerne 
ved fratræden. 
Viceskoleinspektøren ved Agersted skole er fratrådt med udgangen af 2006 for at blive 
skoleinspektør i anden kommune. 
I henhold til oplæg i Projekt Folkeskolen mener projektgruppen, at skoler med 0.-7. 
klasse/0.-6. klasse skal ledes alene af en skoleinspektør. 
 
Økonomi: 
Ved viceskoleinspektørens fratræden ved Agersted Skole bliver der en besparelse på 
ca. 175.000 kr., som forudsættes at blive i budgetrammen vedrørende Folkeskoleom-
rådet. 
 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anbefaler, at viceskoleinspektørstillinger ved skoler med 
under 14 fuldtidsansatte ved fratræden ikke genbesættes, jfr. Overenskomst for lærere 
m.fl. i folkeskolen, § 14, stk. 4. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Udvalget anbefaler, at ledige viceskoleinspektørstillinger ikke genbesættes, jfr. OK for 
lærere m.fl. i folkeskolen, § 14, stk. 4 og anbefaler, at den herved opnåede besparelse 
forbliver i folkeskoleområdet. 
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05/6 Udvidelse af børnehavepladser i Kornumgårdsvejens bør-
nehave i Brønderslev. 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
I Brønderslev By er der behov for yderligere et antal børnehavepladser.  
Vi har p.t. ikke mulighed for at tage 3-årige børn ind i børnehave i Brønderslev by i 
perioden fra ca. februar til august. 
Indstilling: 
Børne- og Kulturdirektøren anmoder om godkendelse af, at der udarbejdes konkret forslag 
til udvidelse af børnehaven på Kornumgårdsvej med 20 pladser. 
 
Det betyder, at Brønderslev Uddannelses Center må afgive en del af det areal, de har lejet. Det 
indgår derfor i forslaget, at der tages kontakt med Uddannelses Centret med henblik på afstå-
else af areal og at der indgås ny kontakt om leje af areal til børnehaven. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Godkendt. 
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06/7 Bygningsforhold på skolerne. 
 

BU 

Sagsfremstilling: 
Agersted Skole: 
Agersted Skole meddeler, at de efter udvalgets besøg på skolen har undersøgt, hvorle-
des skolens fugtproblemer i gymnastiksal og omklædningsrum kan løses. 
Der er tale om, at der er indhentet 2 tilbud på installering af ventilationsanlæg. 
 
Klokkerholm Skole: 
Arbejdstilsynet har udstedt tilsynsrapport med påbud. 
Der er udstedt følgende påbud: 
Forbedring af akustik i undervisningslokaler i træbarakker  
Kontrolanordning på procesudsugningsanlæg i træsløjd 
Maskinsikkerhed i træsløjd 
Forbedring af indeklima/luftkvalitet i undervisningslokaler i hovedbygning 
Forbedring af indeklima/luftkvalitet i undervisningslokaler i træbarakker 
 
Hjallerup Skole: 
Kontrolanordning på procesudsugningsanlæg i træsløjd og metalsløjd 
Maskinsikkerhed i træsløjd og metalsløjd 
Rengøring af indblæsningspose og rørføringer i træsløjd 
Brugsanvisning og overensstemmelseserklæring på CE-mærket rundsav 
Forbedring af luftkvalitet i lokale 21 og 22 i barak 
Indretning af kontorarbejdspladser for administrative medarbejdere 
Undersøgelse af akustiske forhold i undervisningslokaler i ”30er-fløj” 
Dårligt indeklima/luftkvalitet i datalokale 
 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden fremsender ovenstående til udvalgets orientering. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Taget til efterretning. 
Udvalget forventer snarest at modtage en oversigt over mangler ved de bygninger, som 
benyttes i udvalgets område, samt en handleplan for påbud fra Arbejdstilsynet. 
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BU 

Sagsfremstilling: 
1. Vedr. etablering af Vuggestuegrupper: 

Børne- og Kulturenheden orienterer om, at man er i gang med at udarbejde forslag 
til etablering af vuggestuegrupper i børnehaverne Hegely, Hjallerup og Børnehaven 
Himmelblå, Dronninglund. 
Forslaget vil snarest blive fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget. 

 
2. Orientering om, at Familie- og Forbrugerministeriet har bevilget et beløb på 

1.288.000 kr. til  
Bedre kvalitet i børnepasningen. 
Beløbet skal anvendes inden for tre overordnede temaer: 
Opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn 
Bedre fysiske faciliteter 
Indsatser for at bryde negativ social arv 

 
3. Skolefritidsordningen ved Toftegårdsskolen meddeler, at de fremover lukker 

kl. 16.30 om fredagen. 
 
4. Børne- og Kulturdirektøren orienterer om PPR’s Ryste-sammen-tur. 
 
5. KL orienterer om, at der 31. maj – 1. juni 2007 afholdes socialt temamøde i 

Aalborg. 
 
6. Ankestyrelsen fremsender anbringelsesstatistik for 1.-3. kvartal 2006. 

Vedlægges. 
 
7. Folkeskolens fantastiske fortællinger. 
 
 
Bilag: 
Ankestyrelsens brev af 20-12-2006 om anbragte børn og unge 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den  23. januar 2007 
Fraværende:  Ingen. 
 
Til efterretning. 
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