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Åbne sager: 

01/12 Følgegruppe i forbindelse med Kvarterløft for Boligforenin-
gen PM, Brønderslev 
 

 
Sagsfremstilling: 
Boligforeningen PM, afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn på en 
omfattende renovering af bygningerne i afd. 11 i størrelsesordenen ca. 140-160 mill. 
kr. 
Herunder forventes også en reduktion af eksisterende lejemål. 
Her for uden er en social indsats for at gøre bosætning mere attraktiv også i gang. Det 
forventes, at området tilføres projektmidler til sociale formål. Den sociale indsats skal 
bryde negativ social arv. 
 
For at sikre en kommunal forankring både politisk og administrativt, ses det som en 
styrke at Brønderslev Kommune politisk og administrativt inddrages i projektet, og 
byder ind med visioner for området på et tidspunkt, hvor dette endnu er muligt. 
 
Projekt er i samarbejde med Kuben Boplan og Boligforeningen PM. 
 
Projektet strækker sig over flere år og der tænkes løbende søgt midler ved eksempelvis 
staten, således at der løbende rulles projekter ud over en årrække. 
 
Deltagerne i følgegruppen vil blive inddraget i samarbejde om visioner for området. 
 
Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at der nedsættes en følgegruppe bestå-
ende af: 

• Formanden for socialudvalget 
• Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 
• Socialchefen 
• Afdelingslederen for Børne- og Familieafdelingen 
• Byplanlægger fra staben for Udvikling og Planlægning 
• Projektleder (Hans Jørgen Vakili) fra staben for Udvikling og Planlægning 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender det 
fremsatte forslag til følgegruppe. 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Godkendt. 
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02/13 Temadrøftelse - Sammenhængende Børnepolitik. 
 

 

Sagsfremstilling: 
I henhold til lov om Social service § 4, stk. 2 er kommunen forpligtet til at udarbejde 
en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem 
det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge 
med særlige behov.  
 
På opfordring fra Byrådet har Forretningsledelsen derfor etableret et projekt, som har 
til formål at udarbejde en sammenhængende børnepolitik for Brønderslev Kommune.  
 
Der er nedsat en styregruppe bestående af:  

• Per Haugaard, Skoleområdet 
• Jørn Godsk, Dagtilbud 
• Kirsten Ahlgren, PPR 
• Linda Lydholm, Børne og Familieafdelingen 
• Vibeke Gamst, Fritid & Kultur 
• Jytte Carlsen, Sundhedsområdet 

 
Hanne Jakobsen, Udvikling & Planlægning er udpeget til projektleder. 
 
Styregruppen har udarbejdet et forslag til kommissorium, som er godkendt af Direktø-
ren for Børn & Kultur. Kommissoriet beskriver opgaven og arbejdets tilrettelæggelse.  
 
Første opgave i forhold til at få udarbejdet en sammenhængende børnepolitik er at få 
udarbejdet en politik, som beskriver Byrådets børne- og familiesyn. Styregruppen vil 
derfor gerne sammen med fagudvalget drøfte de værdier, som den sammenhængende 
børnepolitik skal baseres på. Værdierne skal tegne et billede af det børne- og familie-
syn, som Byrådet ønsker skal præge handlingerne. Værdierne skal samtidigt danne 
baggrund for de målformuleringer, der efterfølgende skal udarbejdes. 
 
Repræsentanter fra Styregruppen kommer til stede kl. 15.00. 
 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder om ovennævnte drøftelse. 
 

 
Bilag: 
Kommissorium, sammenhængende børnepolitik 
Værdiproces for udvalg og styregruppe 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
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Temadrøftelsen gennemført. 
Styregruppen arbejder videre med de faldne bemærkninger. 
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03/14 Projekt "Skoven er din" 
 

       

Sagsfremstilling: 
Friluftsrådet har besluttet at yde et tilskud til løn til naturvejleder på fuld tid i 3 år til 
gennemførelse af Projekt ”Skoven er din”.. 
Der er bevilget 3 x 110.000 kr. fra 2007 til 2009. 
 
Tilskuddet gives på følgende betingelser: 

1. Tilskuddet er bevilget i forhold til det budget, der er indsendt i forbindelse med 
ansøgningen 

2. Hvis projektet ikke gennemføres som det er beskrevet i ansøgningen, skal det 
meddeles Friluftsrådet hurtigst muligt. 

3. Normalt kan tilskud udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed i følge 
det indsendte budget og projektbeskrivelse 

4. Tilskud skal hæves inden tre år fra bevillingsdato. 
 
Grundlaget for bevillingen er: 
 
Målet er, at kommunens grønne områder bidrager til en bedre livskvalitet gennem op-
lysende, aktiverende og sanselige oplevelser af en smuk natur. Derved skabes ram-
merne for bedre og meningsfyldte fritidstilbud, stigende benyttelse af de grønne områ-
der, grønne områder, der understøtter og fremmer institutionernes muligheder i deres 
arbejde med de pædagogiske læreplaner. 
Der lægges vægt på: 

• Lokale beboere, institutioner, foreninger med mere inddrages og får indflydelse 
på at skabe og udvikle ”oaserne” 

• Etableringen af et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige dele af kom-
munens forvaltninger, der sikrer en god koordinering og udvikling af de grønne 
områder 

• En fortsat udvikling af projekt ”Skoven er din”, så disse aktiviteter spredes ud 
over andre områder i den nye kommune 

• Et tilskud forudsætter, at Friluftsrådet får tilsendt og godkender en samlet bud-
get- og finansieringsplan. 

 
Medarbejderne bag projekt ”Skoven er din” ansøger om godkendelse og finansiering 
af en fortsættelse af projektet for en ny 3 årig periode. 
 
”Skoven er din” er et projekt, som har kørt i en 3 årig periode i nuværende Brønders-
lev Kommune. Projektet slutter med udgangen af 2006. Projektet foreslås udvidet til at 
omfatte hele Brønderslev-Dronninglund Kommune. 
 
Visionen for ny ansøgning: 
Kommunen skal tjene som bopælskommune for tilflyttere fra andre kommuner i Nord-
jylland med tilbud om grønne områder og muligheder for aktiviteter i naturen. Tilbu-
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det vil samtidig hæve livskvaliteten for de nuværende borgere og institutioner. 
Det er målet, at de grønne områder giver muligheder for både oplysende, aktiverende 
og sanselige oplevelser af en smuk natur. Området skal blive et særligt aktiv og give 
en værdi, som matcher en grøn bopælskommune. 
Gennem aktivitet og oplevelser i skoven skal den give svage grupper af børn større 
livskvalitet i hverdagen. 
 
Formål: 
Formålet med projektet er at inddrage beboere og daginstitutioner i at skabe oaser, der 
giver muligheder for aktiviteter, oplevelser og giver brugeren en fornemmelse af ejer-
skab og ansvar for naturen omkring bysamfundene i den nye Brønderslev-
Dronninglund Kommune. 
 
Herudover: 
I de enkelte områder vil projektet kunne være etablering af natursti, bålpladser, bålhyt-
ter, bord/bænkesæt, udsigtsposter, udsigtstårne, fældning af bevoksning, junglestier 
m.v.  
 
Økonomi: 
Løn skovtekniker ............................................................................................ 300.000 kr. 
Materialer .......................................................................................................... 25.000 kr. 
Kørsel ................................................................................................................ 10.000 kr. 
I alt udgifter..................................................................................................... 335.000 kr. 
Tilskud fra Friluftsrådet ................................................................................- 110.000 kr. 
Salg af træ – anslået ................................................................................. - 15.-20.000 kr. 
 
I alt kommunal udgift...............................................................................210-205.000 kr. 
 
Skovens drift i øvrigt: 
Skovens drift varetages og finansieres af Teknik og Forsyning. 
 
Historik: 
Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i tidligere Brønderslev Kom-
mune vedtog i oktober 2003 at godkende, at Søheden Plantage blev stillet til rådighed 
for naturvejlederne under forudsætning af, at det var uden udgift for udvalgenes bud-
getområder. Formålet med projektet var bl.a. at give børn og unge et ejerskab af skove 
for at bevare naturen og at opbygge et område med muligheder for masser af aktivitet 
for børn og unge. 
 
Børne- og Kulturudvalget vedtog at bevilge 10.000 kr. i årene 2004, 2005 og 2006 til 
dækning af lønudgifter i projektet. 
Teknik- og Miljøudvalget bevilgede 25.000 kr. i 2004, 30.000 kr. i 2005 og 30.000 kr. 
i 2006 til fortsættelse af projektet. 
Friluftsrådet bevilgede tilskud på 100.000,- kr. pr. år til løn og 35.000 kr. for den 3-
årige periode til materialer. 
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Fritids- og Kulturudvalget har vedtaget at indstille, at projektet gennemføres med kom-
munal finansiering fordelt på de 3 udvalg Teknik- og Miljøudvalget, Fritids- og Kul-
turudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget således for: 
 
2007: 110.000 kr. fra Friluftsrådet 
 110.000 kr. fra overførte EU-midler 
   35.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget 
   35.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalget 
   35.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget 
 
Finansieringen for 2008 og 2009 søges optaget på budgettet.  
 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder på baggrund af Fritids- og Kulturudvalgets for-
slag om Børne- og Ungdomsudvalgets stillingtagen til, om man kan godkende at med-
finansiere projektet med 35.000 kr. i 2007 og at finansieringen for 2008 og 2009 søges 
optaget på budgettet. 
 
 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Godkendt. 
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04/15 Partnerskab om folkeskolen. 
 

 
Sagsfremstilling: 
For at understøtte kommunernes arbejde med at styrke folkeskolen foreslår KL, at 15 
kommuner og KL indgår et partnerskab om folkeskolen.  
Baggrunden herfor er, at Folkeskolen i disse år er udsat for kritik, der retter sig mest 
mod en utilfredsstillende faglighed. 
Det er partnerskabets formål at svare på kritikken om en utilfredsstillende faglighed 
ved at dokumentere, at eleverne får et øget udbytte af undervisningen. 
 
Grundideen i et partnerskab er, at der er forskellige veje til at nå fælles mål. Partnerne 
udnytter hinandens forskellighed og skaber synergi og innovation gennem et forplig-
tende samarbejde. 
 
Partnerskabet skal bygge på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners 
kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse, der bl.a beskriver de konkrete mål, indsats-
områder og partnernes opgave. For at skabe et grundlag for at partnerskabet kan do-
kumentere et øget udbygge af undervisningen, udvikles et koncept for udarbejdelse af 
en statusanalyse, der kan vise en profil af den enkelte kommunes skolevæsen på ud-
valgte områder. 
 
Frist for tilbagemelding til KL om ønsket om deltagelse: 15. marts 2007. 
Der afholdes opstartsseminar den 24. april 2007. 
 
Vilkår for deltagelse: 
De kommuner, som bliver udvalgt til at deltage i projektet skal være indstillet på at 
give partnerskabet det nødvendige fokus, herunder at afsætte de nødvendige medar-
bejderressourcer, så kommunen kan leve op til de aftalte mål. 
 
Der vil være en deltagerbetaling på maksimalt 50.000 kr. pr. kommune pr. år, d.v.s 
maksimalt 150.000 kr. i det 3-årige forløb. 
 
Udvælgelsen af partnerskabskommunerne sker efter en række hensyn, bl.a. geografi, 
indbyggertal og politisk sammensætning af kommunalbestyrelse. 
 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte hen-
vendelsen. 
 
 
Bilag: 
Henvendelse fra KL 
Tilmeldingsblanket 
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Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Udvalget besluttede at der skal søges partnerskab. 
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05/16 Antal børnehaveklasser for en del af skolerne i kommunen 
 

 
Sagsfremstilling: 
Før hvert skoleår tager Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om antallet af børne-
haveklasser i hvert skoledistrikt. 
 
Skolerne i tidligere Dronninglund Kommune har haft indskrivning og der er nu en en-
delig opgørelse over antallet af elever til de kommende klasser. 
 
I henhold til forventet beslutning om frit skolevalg i børnehaveklasse til 7. klasse gives 
der afslag til ansøgere fra en anden skole eller en anden kommune, hvis elevtallet pr. 
stamklasse er 26 elever eller derover. 
 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender føl-
gende antal børnehaveklasser: 
 
Dronninglund skole 2 klasser - 51 elever 
Hjallerup skole 3 klasser - 59 elever  
Aså skole  1 klasse -  22 elever 
Klokkerholm skole 1 klasse - 13 elever 
Flauenskjold skole 1 klasse - 18 elever 
Agersted skole 1 klasse -  22 elever 
 
Til Hjallerup skole er indskrevet 53 ”egne” elever. 6 elever har søgt fra andre distrikter 
om at komme på Hjallerup skole. 53 ”egne” elever betyder oprettelse af 3 klasser, 
hvorfor ansøgning om overflytning kan imødekommes. 
 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Godkendt. 
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06/17 Ekstra personaleressourcer - Klokkerholm skoles børneha-
veklasse 
 

 
Sagsfremstilling: 
Forældrene til eleverne i skolens børnehaveklasse ansøger om ekstra ressourcer til 
børnehaveklassen. 
Der er 27 elever og 1 børnehaveklasseleder. 
 
Der har været sendt ansøgning til Skolebestyrelsen, der har meldt tilbage, at de ikke er 
i stand til at imødekomme ønsket, da de ikke har fået stillet de fornødne ressourcer til 
rådighed fra kommunens side. 
 
Det oplyses, at det i tidligere årgange har været muligt for skolen at finde de fornødne 
ressourcer til at tildele børnehaveklassen ekstra hjælp. 
 
Forældrene peger på muligheden for ansættelse af en fleksjobmedarbejder. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at der bevilges midler til ansættelse af yderligere 
medarbejderressourcer, enten i form af en fleksjobmedarbejder eller pædagogmed-
hjælper. 
 
Det foreslås, at Børne- og Kulturenheden aftaler yderligere med Skolelederen på Klok-
kerholm Skole. 
 
Midlerne hertil finansieres af afsat budgetbeløb på 462.040 kr. til medhjælp i store 
børnehaveklasser. 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Godkendt. 
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07/18 Organisering af dagpasning i Klokkerholm 
 

 
Sagsfremstilling: 
Med baggrund i høringssvarene fra rapport vedrørende børnepasning har Børne- og 
Kulturenheden udarbejdet et konkret forslag til organisering af dagpasningen i Klok-
kerholm: 
 
Børnehavebørn: 
Pasning af alle børnehavebørn varetages i Anemonen (p.t. Aldersintegreret institution). 
 
Fritidsordning – FO: 
Fritidsordning for børnehaveklassebørn til og med 3. klasse varetages i ”Hesteskoens” 
nuværende lokaler + en mindre del af ”Anemonens” lokaler (i alt 4 lokaler), der fysisk 
aflukkes fra den øvrige del af Anemonens lokaler. 
Samtidig flyttes faglokalet til formning (nu placeret i ”Hesteskolen”) over i de nuvæ-
rende lokaler i skolen, hvor der er undervisning af børnehaveklassebørn, der fremover 
permanent bruger det nuværende formningslokale. Dette vil skabe mere plads i Heste-
skolen, således at FO-en kan rumme alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse 
i ”Hesteskolen” kombineret med lokaler i Anemonen. 
 
Fritidstilbud til børn i 4.-7. klasse: 
Overbygning til FO til børn i 4.-7. klasse etableres i det nuværende ”Kærnehus” (p.t. 
børnehave). 
”Kærnehusets” børn flyttes til Anemonen. 
 
Forslag til fremtidig ledelsesstruktur: 
Ovennævnte forslag til organisering vil indebære følgende ledelsesstruktur: 
 
Børnehave: Leder og souschef 
 
FO (med overbygning): FO-leder som også er daglig leder + daglig leder med sous-
cheffunktion. 
 
Forslaget har været sendt i høring – der er kommet følgende tilbagemeldinger: 
 

• Skolebestyrelsen for Klokkerholm skole meddeler, at de tager forslaget til efter-
retning, men påpeger, at etablering af et fritidstilbud i ”Kærnehuset” forudsæt-
ter en del økonomiske midler. 

 
• Forældrebestyrelsen i den aldersintegrerede institution Anemonen meddeler, at 

de er meget glade for modellen. 
 

• Forældrebestyrelsen for Fritidshjemmet ”Hesteskolen” meddeler, at de godt 
ved, at de selv har haft et forslag, hvor man også kunne være i Kærnehuset, men 
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at man dengang ikke havde tænkt på den lille legeplads. 
Derfor forslår forældrebestyrelsen igen deres første forslag, der går på, at alle 
børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse placeres i Hesteskoens lokaler 
samt i den afdeling af Anemonen, som hedder Myretuen. Der giver kun 2 afde-
linger. Det betyder, at personalet ikke skal placeres i 3 afdelinger og der skal 
ikke laves så meget om. 
Hvis forslaget om at anvende Kærnehuset bibeholdes, vil det betyde, at der skal 
ske store omforandringer af toiletter og garderobe. 

 
• Forældrebestyrelse og personale i Børnehaven Kærnehuset beklager dybt det 

udsendte forslag og anbefaler, at Kærnehuset bevares om børnehave. 
Det anføres, at hvis man står ved den foreslåede beslutning, må man forvente, at 
den forestående sammenlægning bliver taget seriøst og at der gives tid til pro-
cessen. 

 
• Pernille og Rune Nyhuus, forældre til barn i Kærnehuset anmoder om, at man 

tager beslutningen op til fornyet overvejelse, således at Kærnehuset kan bestå i 
sine nuværende rammer. Endvidere anmodes om, at det overvejes om Kærne-
huset evt. vil kunne overtages og bestå som en selvejende institution. 

 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Kulturenhedens forslag til organise-
ring af dagpasning i Klokkerholm godkendes. 
 
 
Bilag: 
Indkomne udtalelser 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Godkendt. 
Udvalget forudsætter, at der laves de nødvendige tilpasninger af de fysiske rammer, og 
at der i processen også tages de nødvendige hensyn til børn og personale. 
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08/19 Normering - pasningsområdet 
 

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med sammenlægningen af Brønderslev og Dronninglund Kommuner skal 
foretages harmonisering af normeringerne inden for pasningsområdet. 
 
Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 28. november 2006, at ”der fastsættes en 
normering pr. barn i forhold til de ressourcer, der er til rådighed i budgettet.” 
 
I forbindelse med projektarbejdet vedr. børnepasningsområdet var der nedsat en del-
projektgruppe.  
 
Delprojektgruppen foreslog følgende modeller: 
 
Børnehaver og vuggestuer: 
 

1. Normeringstildeling med en faktor pr. barn eller 
2. 2 medarbejdere i den fulde åbningstid pr. 20 børn (min. for 20 børn, derudover 

en faktor pr. barn) 
 
Ad 1. 
Laveste faktor (Brønderslev-niveau): 
Vuggestuen  9,8 timer pr. barn pr. uge + 25,5 timer til køkkenassistent 
Børnehaver  4,66 timer pr. barn pr. uge (små enheder 5,35 timer pr. barn  
  indtil normeringstildelingen svarer til en 40-børns børnehave 
 
Højeste faktor (Dronninglund-niveau): 
Børnehaver 5,17 timer pr. barn pr. uge (omregnet fra normeringsmodel 

p.t.). 
 
Det skal dog bemærkes, at der siden er sket reduktion i budgetterne for institutionerne 
i tidligere Dronninglund Kommune i forbindelse med kommunens genåbning af bud-
getterne for 2006. 
 
Ad 2. 
Denne model svarer til 5,25 timer pr. barn pr. uge. 
 
Fritidsordningerne: 
 

1. Normeringstildeling med en faktor pr. barn eller 
2. 2 medarbejdere i 6 timer pr. 20 børn (min. for 20 børn, derudover en faktor pr. 

barn) 
Ad 1. 
Laveste faktor (Brønderslev-niveau): 
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2,8 timer pr. barn pr. uge + 1,5 timer pr. barn pr. år til skoleledelsen (svarer til 0,028 
timer pr. barn pr. uge.) 
 
Højeste faktor (Dronninglund-niveau): 
2,96 timer pr. barn pr. uge (omregnet fra normeringsmodel p.t.) 
 
Ad 2: 
Denne model svarer til 3 timer pr. barn pr. uge. 
 
Landsbyordninger: 
 
Normeres for børnehavebørnene efter modellen for børnehaver og for skolebørn efter 
modellen for FO. 
 
Klubtilbud for børn fra 4. til 7. klasse: 
 
I de mindre lokaleområder (Serritslev, Thise, Flauenskjold og Agersted) og de mel-
lemstore lokalområder (Jerslev, Ø. Brønderslev, Asaa og Klokkerholm) som overbyg-
ning på Fritidsordningerne: 
 
1/3 og 2/3 af en Fritidsordningsnormering (i forhold til børnenes brug 10 eller 20 timer 
om ugen). 
 
I Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup som klubtilbud i Ungdomsskolen: 
 
Laveste faktor: 1700 timer pr. år til 40 børn, svarende til 42½ timer pr. uge (skoledage) 
= ca. 1,2 timer pr. barn pr. uge. 
Hertil kommer 120 timer pr. år til ledelse og 40 timer pr. år til sekretærhjælp.  
Dækker åbningstid på skolehverdage fra kl. 12 til 17. 
 
Højeste faktor: 
Samlet personalenormering på 174 timer pr. uge + timepulje på 14 timer pr. uge. 
Dækker p.t. en forventning om 60 indmeldte børn. 
Disse timer dækker en åbningstid på skolehverdage fra kl. 11.30 til 18 og 3 ugt. aftener 
for 5.-7. klasse kl. 18 – 21. 
Når aftenåbning fratrækkes svarer det til en normering på 2,8 timer pr. barn pr. uge, 
som dækker dagen til kl. 18.00. 
 
Alternativ model: 
Fast normering til min. 30 børn: 
2 voksne til 30 børn i den fulde åbningstid og 1 time pr. barn pr. uge ud over de 30 = 
50 timer pr. uge til 30 børn. 
Særskilt timer til ledelse og sekretærbistand. 
 
Indhold i normeringstildelingen: 
Normeringstildelingen gives som en samlet ramme, som indeholder alle elementerne 
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til institutionens drift (ledelse, personale og tid til andet arbejde m.v.) 
For Fritidsordningernes vedkommende indeholder normeringstildelingen også ressour-
cer til fuld åbningstid på skolefridage. 
 
Økonomi: 
Der er tilført området 175.000 kr. til dækning af udvidelse af tilbuddet til 4.- 7. klas-
serne i den tidligere Brønderslev kommune. 
 
Der er indledningsvis foretaget en beregning på udgifterne ved etablering af klubtilbud 
til 4.-7. klasserne i tidligere Brønderslev kommune med udgangspunkt i den laveste 
tildelingsmodel. 
 
Udgifterne hertil er opgjort til netto 455.000 kr. (er fradrag af forældrebetaling). 
 
Det bemærkes, at der er en besparelse på brutto 1.809.500 kr. ved nedlæggelse af klub-
tilbuddet på Sct. Georgs Gården i Brønderslev. Besparelsen indgår i den samlede øko-
nomi ved beregning af normeringstildeling. 
 
Der er herefter foretaget et skøn over antal pladser inden for de forskellige områder i 
kommunens pasningstilbud. 
 
Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår med baggrund heri følgende normeringsmodel: 
 

• Vuggestue/vuggestuegrupper: 9,8 timer pr. barn pr. uge + 25,5 timer til køk-
kenassistent  

 
• Børnehaver: 4,66 timer pr. barn pr. uge (små enheder 5,35 timer pr. barn indtil 

normeringstildelingen svarer til en 40 børns børnehave) 
 

• Fritidsordninger: 2,8 timer pr. barn pr. uge + 1,5 timer pr. barn pr. år til skolele-
delsen (svarer til 0,028 timer pr. barn pr. uge). 

 
• Landsbyordninger: Normeres for børnehavebørn efter børnehaver og for skole-

børn efter modellen for Fritidsordninger. 
 

• Klubtilbud for børn fra 4.-7. klasse – overbygning på Fritidsordninger: 1/3 og 
2/3 af normering til Fritidsordning  

 
• Klubtilbud for børn fra 4.-7. klasse – Ungdomsskolen: 1,2 timer pr. barn i 40 

uger. 
Ledelse: 120 timer pr. ordning. 
Sekretærhjælp: 40 årlige timer.  
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Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Udsat. 
Gitte Krogh fraværende med afbud. 
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09/20 Tilskud til elever på specialefterskole. 
 

 
Sagsfremstilling: 
Der har været forskellig praksis i tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner 
vedrørende muligheden for tilskud til elevers ophold på specialefterskole. 
 
I tidligere Brønderslev kommune har der været ydet tilskud til forældre, hvis barn op-
tages på specialefterskole, hvis PPR anbefaler, at barnet optages på specialefterskole i 
stedet for almindelig efterskole. 
 
Der har været ydet tilskud med det beløb, der svarer til merudgiften, ved at eleven går 
på en specialefterskole. 
 
I skoleåret 2006/07 har tilskuddet udgjort 100,- kr. pr. uge. 
 
I Dronninglund Kommune har der ikke været ydet tilskud. 
 
Økonomi: 
Der er afsat 45.000 kr. på budgettet for 2007. 
 
Center for Økonomi bemærker, at Børne- og Ungdomsudvalget skal finde finansiering, 
såfremt der godkendes en tilskudsordning udover budgetramme på 45.000 kr. 
 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder om, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer be-
slutning om indstilling til Byrådet om de fremtidige retningslinier for området. 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Udvalget anbefaler, at der ydes tilskud til forældre, hvis børn optages på specialefter-
skole efter anbefaling fra PPR. 
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10/21 Orientering 
 

 
1. 
Kommunikationskonsulent Mette Krogh kommer og orienterer om projekt ”Folkesko-
lens fantastiske fortællinger”. 
Mette Krogh kommer kl. 14.30. 
 
2. 
Fortegnelse over igangsatte tiltag som følge af påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til 
følgende skoler: 
Klokkerholm skole 
Hjallerup skole 
Hjallerup skole, heldagsklassen (fysiske rammer, velfærdsforanstaltninger for de an-
satte, forbedring af indeklima i undervisningslokaler) 
 
3. 
Center for Undervisningsmidler indbyder til temadag onsdag den 21. marts 2007 kl. 
10.00-16.00 om fremme af evalueringskulturen i folkeskolen. 
 
4. 
Børnekulturens Netværk inviterer landets kommuner til at ansøge om deltagelse i et 2-
årigt modelforsøg, som skal give kommunerne mulighed for at udvikle den lokale bør-
nekultur og dermed det samlede børnekulturelle landskab. 
 
5. 
Undervisningsministeriet og KL opfordrer ti til femten kommuner om at melde sig til 
projektet ”Ungdomsuddannelse til alle”. 
 
6. 
Henvendelse fra forældre til børn i Møllegaarden vedr. overflytning til Springeren. 
 
7. 
Drøftelse af udvalgets mødetidspunkt. 
 

Beslutning i Børne-  og Ungdomsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende:  Ingen 
 
Ad 2. Handleplaner sendes ud. 
Ad 7. Mødet starter fremover kl. 15.00. 
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