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Åbne sager: 

01/28 Opsamling i forhold til Sammenhængende Børnepolitik 
 

J.nr.: 00.01.00 P22 
2007.451-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Opsamling i 
forhold til Sammenhængende Børnepolitik.doc

ÅBEN SAG
BU

 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder om udvalgets drøftelse af forslag til Børne- og 
familiesyn for Brønderslev Kommune samt forslag til proces med Byrådet i temamøde 
den 17. april 2007. 
 
Sagsfremstilling: 
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. marts 2007, pkt. 2/13 vedtog udvalget 
at anmode Styregruppen om at udarbejde forslag til Børne- og familiesyn for Brøn-
derslev Kommune samt forslag til proces med Byrådet i temamøde den 17. april 2007. 
 
Bilag: 
Forslag til Børne- og Familiesyn i Brønderslev Kommune 
Forslag til Proces for temadag med Byrådet den 17. april 2007 
 
Bilag: 
Forslag - børne-familiesyn
Proces med BY
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Der arbejdes videre på det fremlagte grundlag. 
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02/29 Indskrivning til skoleåret 2007/08 - skolerne i tidligere Brøn-
derslev Kommune 
 

J.nr.: 17.20.01 G01 
2007.452-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Indskrivning til 
skoleåret 2007-08 - skolerne i tidligere Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
BU

 

Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der 
oprettes følgende antal børnehaveklasser på skolerne i tidligere Brønderslev Kommune 
i skoleåret 2007/08: 
 
Hedegårdsskolen  64 elever – 3 klasser 
Skolegades Skole  44 elever – 2 klasser 
Søndergades Skole  35 elever – 2 klasser 
Toftegårdsskolen  28 elever – 1/2 klasse 
Ø. Brønderslev Centralskole 35 elever – 2 klasser 
Serritslev Skole    6 elever – 1 klasse 
Thise Skole   17 elever – 1 klasse  
 
Det foreslås, at det overlades til Toftegårdsskolens skolebestyrelse at beslutte, om der 
skal oprettes 1 eller 2 børnehaveklasser, jfr. beslutning om, at der i bh.klasse – 7. klas-
se klassedannes med max. 26 elever. Der tildeles ressourcer til 2 børnehaveklasser. 
Sagsfremstilling: 
Ovenstående forslag kan holdes inden for budgettet, idet den yderligere børnehave-
klasse på Hedegårdsskolen finansieres af budget til store børnehaveklasser på 462.040 
kr. 
 
Fra 1. klasse sker der elevbaseret timetildeling. 
 
Det betyder, at der er imødekommet ansøgninger om flytninger mellem skolerne såle-
des (plus på disse skoler): 
Hedegårdsskolen  9 elever 
Skolegades Skole  2 elever 
Søndergades Skole  3 elever 
Ø. Brønderslev Centralskole 1 elev 
Serritslev Skole  1 elev 
 
Det kan oplyses, at fraflytning ser således ud: 
Hedegårdsskolen  4 elever 
Skolegades Skole  6 elever 
Søndergades Skole  3 elever 
Toftegårdsskolen  1 elev 
Ø. Brønderslev Centralskole 1 elev 
Serritslev Skole  1 elev 
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Thise Skole   0 elever 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Godkendt. 
Udvalget ønsker en redegørelse for, hvordan Serritslev Skole vil planlægge det pæda-
gogiske og faglige tilbud til en børnehaveklasse med 6 elever. 
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03/30 Befordring af elever i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.21.01 G01 
2007.453-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Befordring af 
elever i folkeskolen.doc

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 

Projektgruppen for ”kollektiv transport og transport af skoleelever” foreslår i 
forbindelse med principper for harmonisering af transport af skoleleverne 

• At samtlige skoleruter overgår til NT telebus/taxaruter, således at licitationerne 
på ruterne foretages af NT efter EU-udbudsreglerne. De nuværende kontrakter 
på lokalruter, der er udenfor NT, udløber ved skoleårets afslutning. Dog vil der 
fortsat skulle foretages kommunal licitation på kørsel til nogle elever i special-
klasser samt områder, hvor der er kørselsberettigede elever, men hvor der ikke 
er mulighed for at dække med kollektiv trafik. 

• At samtlige lokalruter holdes åbne for alle passagerer, men tilpasses alene sko-
lernes transportbehov 

• At alle tilskudsordninger til ikke-transportberettigede elever fjernes 
 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget sender forslaget 
til udtalelse i Skolebestyrelserne. 
 
Sagsfremstilling: 
Projektgruppen har tidligere redegjort for de forskelle, der er inden for området: Be-
fordring af elever til folkeskolen. 
Af dette materiale fremgår det, at Dronninglund Kommune havde en tilskudsordning 
for ikke-transportberettigede elever på 1000 kr. og 2000 kr. for voksenkort (fra 16 år), 
medens Brønderslev Kommune kun yder tilskud på 1500 kr. til ikke-
transportberettigede elever, der skulle have et voksenkort. I Dronninglund Kommune 
kører 4 lokalruter udenom NT via kommunale afholdte licitationer. Disse ruter er alene 
fastlagt efter de transportberettigede elevers adresse. Ikke-transportberettigede elever 
inden for disse ruter har ingen transportmulighed. Tilsvarende ruter findes i Brønders-
lev Kommune dækkende et opland umiddelbart sydvest for Brønderslev. 
 
Økonomi: 
Der forventes ikke en mærkbar nedgang i antallet af udstedte buskort på trods af, at 
forældrene selv skal betale hele beløbet. Flere forældre har tilkendegivet, at det vigtig-
ste er, at transportmuligheden er til stede for de ikke-transportberettigede elever, selv-
om de skal betale fuld pris. Omvendt må det forventes, at der blandt nogle af forældre-
ne vil være kritik af, at man skal betale fuld pris. Viser det sig, at nedgangen i udste-
delse af skolekort bliver forsvindende lille, vil der kunne forventes en årlig besparelse i 
tilskuddet til de ikke-transportberettigede elever på ca. 200.000 kr.  
 
Omvendt vil der, hvis der fremover skal ydes tilskud svarende til nuværende ordning i 
tidligere Dronninglund Kommune, blive tale om en yderligere udgift på ca. 180.-
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200.000 kr. vedrørende elever i tidligere Brønderslev Kommune. 
 
Der er ikke budgetmæssig dækning for denne merudgift. 
 
Alternativt kan tilskud til ikke-transportberettigede elever udbetales med ½-delen af 
nuværende tilskud.  
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Forslaget sendes til udtalelse i skolebestyrelserne. 
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04/31 Transport mellem skole og hjem 
 

J.nr.: 17.21.02G01 
2007.454-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Transport mellem 
skole og hjem.doc

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 

Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget meddeler afslag 
på transport af Kristian med henvisning til 
 

• at han ikke opfylder Folkeskolelovens kriterier for transport mellem skole og 
hjem, der er på 6 km eller mere. Kristian har 4,8km mellem skole og hjem 

 
• at Politiet i 2004 har vurderet, at det under normale omstændigheder ikke findes 

uforsvarligt at lade et barn i 4. klasse færdes ad V. Starengvej fra Åvej til Sdr. 
Omfartsvej og derefter 225 m langs denne til den sydlige rasteplads for kryds-
ning af denne til den nordlige rasteplads.  
 

Sagsfremstilling: 
Jan Poulsen, Åvej 14, 9700 Brønderslev, anmoder om transport til og fra skole af sin 
søn Kristian, der går i 6. klasse. 
 
Familien bor på en landejendom, der ligger i en afstand af ca. 5 km ind til Søndergades 
Skole, hvor Kristian går i 6. klasse. 
 
Familien mener, at Vester Starengvej ikke er trafiksikker for cyklister om vinteren og 
har derfor bedt om transport af Kristian. 
 
Jan Poulsen oplyser, at han har talt med Politiet, som fortæller, at V. Starengvej om 
vinteren ikke er trafiksikker for cyklister, da de ikke kan komme væk fra vejen. 
 
Børne- og Kulturenheden meddeler; 
 

• at der er meddelt afslag på transport, idet Kristian ikke er transportberettiget i 
henhold til Folkeskoleloven, der forudsætter en afstand på 6 km og mere. Af-
standen mellem Åvej 14 og Søndergades Skole er af Børne- og Kulturenheden 
opmålt til 4,8 km. 

 
• at det efter anbefaling fra Politiet i 2004 er besluttet, at der i tilfælde af kraftigt 

snefald og vejene (bl.a. V. Starengvej) derved bliver svære at færdes på, vil 
kunne indsættes taxa-kørsel til de børn i området, der ikke er kørselsberettigede. 

 
• at der senest i 2005 er sket politivurdering af strækningen. Politiet meddeler, at 

der ikke er sket ændringer i politiets opfattelse af vejstrækningen siden stræk-
ningen sidst blev vurderet. Vejstrækningen blev sidst vurderet i 2004, hvor poli-
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tiet meddelte: 
 

”Det er rapportskriverens opfattelse, at det under normale omstændigheder ikke 
findes uforsvarligt at lade et barn i 4. klasse færdes ad V. Starengvej fra Åvej til 
Sdr. Omfartsvej og derefter 225 meter langs denne til den sydlige rasteplads, 
hvor det er muligt at kommune uden for kørebanen og afvente fri passage for 
krydsning af denne til den nordlige rasteplads. I vinterperioden er V. Starengvej 
dog ofte dårlig ryddet i forbindelse med snefald, idet der ligger sammenskubbet 
sne langs kørebanens kanter, hvorved kørebanen naturligt bliver noget smallere 
end under normale forhold. Kørebanen ses om vinteren jævnligt at være glat i 
forbindelse med skiftevis frost og tø, hvorfor det på denne årstid kan være ufor-
svarligt at lade et barn i fjerde klasse færdes på omtalte vejstrækning.” 

 
• At Teknisk Forvaltning i 2006 har oplyst, ”at V. Starengvej er blandt de veje i 

kommunen, som har høj prioritet med hensyn til rydning. Vejen bliver altid 
ryddet inden kl. 7 om morgenen”. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Der meddeles afslag. 
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05/32 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Orientering - 
åbent møde.doc

ÅBEN SAG
BU

 
1. Orientering om antallet af tilmeldinger til de kommende 10. klasser. 
 
2. Socialministeriet meddeler, at kommunen vil blive indberettet for tilsynsmyndig-

heden, såfremt ministeriet ikke senest den 16. april 2007 har meddelt Socialmini-
steriet, at kommunen har udarbejdet, vedtaget og offentliggjort en sammenhæn-
gende børnepolitik. 

 
3. Orientering om overslag over udgifter ved renovering af Kærnehuset. 
 
4. Til orientering meddeles, at Forældrebestyrelsen for børnehaven Smørhullet i Jers-

lev har ansøgt Jerslev Sparekasses Fond om 60.000 kr. til et udehus. 
 
5. Om etablering af skovbørnehave. 
 
6. Fra Uddannelsesråd Vendsyssel. 
 
7. Om partnerskab i folkeskolen 
 
8. Mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april og 22. maj 2007 begynder kl. 

14,00. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Til efterretning. 
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Lukkede sager: 

06/33 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Orientering - 
lukket.doc 

LUKKET SAG
BU

 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Intet. 
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TILLÆGSDAGSORDEN - åbne sager: 

07/34 Organisering af dagpasning i Klokkerholm 
 

J.nr.: 16.06.00G01 
2007.274-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-03-27\Organisering af 
dagpasning i Klokkerholm.doc

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Byrådets møde den 22. marts 2007, hvorefter nedenstående sag blev 
sendt tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Der henvises endvidere til udvalgets beslutning i møde den 27. februar 2007, hvor ud-
valget vedtog at anbefale, at Byrådet godkender forslag til organisering af dagpasning i 
Klokkerholm. 
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. 
 
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 ”Hesteskoen”) 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-
skoen, således at FO-en kan rumme alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse i 
”Hesteskoen” 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. 
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Forslaget har været sendt i høring – der er kommet følgende tilbagemeldinger: 
 

• Skolebestyrelsen for Klokkerholm Skole meddeler, at de tager forslaget til ef-
terretning, men påpeger, at etablering af et fritidstilbud i ”Kærnehuset” forud-
sætter en del økonomiske midler. 

 
• Forældrebestyrelsen i den aldersintegrerede institution Anemonen meddeler, at 

de er meget glade for modellen. 
 

• Forældrebestyrelsen for Fritidshjemmet ”Hesteskoen” meddeler, at de godt ved, 
at de selv har haft et forslag, hvor man også kunne være i Kærnehuset, men 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. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen - uden afbud. 
 
Sagen ønskes yderligere belyst inden endelig behandling. 
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