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Åbne sager: 

01/35 Grundtilskud Brønderslev-Pandrup 
 

J.nr.: 18.17.00 Ø40/ 
2007.508-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-04-24\Grundtilskud 
Brønderslev-Pandrup.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår Børne- og Ungdomsudvalget,  
 

• At der ikke gives tilsagn om 2 grundtilskud  
• At det meddeles den fusionerede produktionsskole, at der optages forhandling 

om behov for yderligere tilskud 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev-Pandrup Produktionsskole søger om, at der fremover udbetales 2 grund-
tilskud til skolen. 
 
Brønderslev-Pandrup Produktionsskole og Dronninglund Produktionsskole har vedta-
get at fusionere pr. 1. januar 2008. 
 
Det oplyses, at når en produktionsskole mister sit kommunale grundtilskud, mister den 
også sin godkendelse, hvilket betyder, at samtlige medarbejdere på de 2 produktions-
skoler skal opsiges senest 30. juni 2007. 
 
Det anføres videre, at hvis den ene produktionsskole modtager tilsagn om et kommu-
nalt grundtilskud, er der ingen problemer i, at den bestående produktionsskole kan fu-
sionere med den anden. 
 
Det anføres videre, at begge produktionsskoler har haft en nedgang i årselevtallet i 
2006, da flere elever er kommet i uddannelse og arbejde. 
Det har betydet, at begge produktionsskoler er kommet ud af 2006 med store under-
skud. Dronninglund Produktionsskole har et underskud på 590.000 kr. og Brønderslev-
Pandrup Produktionsskole har et underskud på 121.000 kr. 
Skolerne er i gang med at finde besparelser og begge skoler har afskediget personale 
og nedlagt værksteder i 2006. 
 
Sluttelig anføres, at man håber, at der fortsat vil blive givet 2 grundtilskud i årene 
fremover, selvom man ikke er forpligtiget hertil. 
 
Forvaltningen oplyser: 
 
I henhold til lov om produktionsskoler, § 9 kan en eller flere kommunalbestyrelser yde 
grundtilskud til produktionsskoler med et samlet beløb pr. skole, der for 1999 udgør 
345.000 kr. 
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I henhold til § 9, stk. 5 kan tilsagn om grundtilskud opsiges, såfremt der ikke længere 
er behov for skolen. 
 
I henhold til § 9, stk. 6 kan kommunalbestyrelser yde tilskud til produktionsskoler ud 
over grundtilskud. 
 
I henhold til § 10, stk. 1 yder staten tilskud til produktionsskoler, hvis vedtægter er 
godkendt, og som modtager grundtilskud. Statstilskud ydes som driftstilskud og byg-
ningstilskud.  
 
Center for Økonomi oplyser, at der for 2007 er udbetalt grundtilskud til de 2 skoler med  
417.700 kr. til hver. Center for Økonomi har i øvrigt ingen bemærkninger til sagen.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2007 
Fraværende:  Gitte Krogh 
 
Anbefales overfor Byrådet. 
Der afholdes møde med Produktionsskolen. 
Formanden og næstformanden deltager. 
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02/36 Befordring af elever i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.21.01 G01 
2007.453-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-04-24\Befordring af 
elever i folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Fornyet behandling af sagen, idet der henvises til, at Udvalget i møde den 27. marts 
2007 vedtog at anmode om Skolebestyrelsernes udtalelse. 
 
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.  
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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.-
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. 
 
 
Bilag: 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2007 
Fraværende:  Gitte Krogh 
 
Projektgruppens forslag anbefales. 
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03/37 Fritidstilbud til elever, der er optaget på specialskole 
 

J.nr.: 17.03.00 G01 
2007.558-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-04-24\Fritidstilbud til 
elever, der er optaget på specialskole.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslut-
ning om indstilling til Byrådet om de fremtidige retningslinier for området, således: 
 

• Børn i specialklasser fra bh-klasse til 7. klasse kan tilbydes et tilhørende speci-
alfritidstilbud 

• Ønske om specialfritidstilbud til børn fra og med 8. klasse behandles i Børne- 
og Ungdomsudvalget 

• Tilbud til børn fra og med 8. klasse, som er bevilget efter tidligere retningslini-
er, kan fortsætte i tilbuddet 

 
Sagsfremstilling: 
I forhold til optagelse af børn i specialfritidstilbud i forbindelse med deres skolegang 
på specialskole, er der forskellig praksis i de 2 tidligere kommuner. 
 
1. 
Når et barn bliver optaget på specialskole, er der automatisk mulighed for forældrene 
til at ønske et specialfritidstilbud i forbindelse med den pågældende specialskole. 
Tilbuddet er gældende så længe barnet går på specialskolen (6 år til16/17 år). 
 
2. 
Hvis der er et ønske om, at et barn skal optages i specialskolens fritidstilbud, skal sa-
gen behandles politisk. 
 
Økonomi: 
Der er på budgettet for 2007 afsat 4.669.020 kr. 
Der er budgetteret med 28 børn fra tidligere Brønderslev Kommune og 12 børn fra 
tidligere Dronninglund Kommune. 
Pris pr. tilbud varierer fra 105.000 kr. til 200.000 kr. afhængig af specialtilbuddets 
elevgruppe. 
 
PPR er p.t. i gang med visitation/revisitation af børn til specialskoler for skoleåret 
2007/08.  
Det er derfor nødvendigt, at der træffes en politisk beslutning om retningslinier for 
muligheden for børnenes optagelse i specialfritidstilbud. 
 
Der er endnu ikke klarhed over, hvor mange forældre, der søger fritidstilbud til deres 
børn i forbindelse med optagelse på specialskole.  
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Det kan oplyses, at der netto er 6 nye potentielle børn til specialfritidstilbud. 
 
Det endelige udgiftsbehov kan endnu ikke opgøres, men vil blive forelagt udvalget 
senere. 
 
Det skal bemærkes, at der er ansøgning om optagelse i specialklubtilbud fra forældre 
til et barn, der igennem flere år har gået på specialskole. Tilbuddet koster 160.000 kr. 
årligt. Forældrene ønsker klubtilbuddet for 1 ugt. aften. 
 
Det kan oplyses, at der i tilknytning til oprettelse af kommunens egne specialtilbud vil 
blive etableret et fritidstilbud. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2007 
Fraværende:  Gitte Krogh 
 
Retningslinierne anbefales. 
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04/38 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-04-24\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Hjallerup Skole gør opmærksom på, at Skolebestyrelse endnu ikke har taget stilling til 
ledelsesstrukturen i deres kommende Fritidsordning og anmoder derfor om, at udval-
get har dem i venlig erindring, hvis de henvender sig om yderligere afdelingsleder eller 
andre alternative måder at tænke teamledelse på. 
 
2. 
Handleplan for børnehaveklassen på Serritslev Skole. 
Vedlagt. 
 
3. 
Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til 
børn og unge (dagtilbudsloven). 
Vedlagt 
 
4. 
Invitation fra Tolstrup-Stenum Friskole til at besøge skolen. 
 
 
 
Bilag: 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2007 
Fraværende:  Gitte Krogh 
 
Pkt. 1 til 4: Til efterretning. Besøg på Tolstrup-Stenum Friskole i juni måned 2007.  
 
Der blev yderligere orienteret om: 

• Udvidelse af antal pladser på specialbørnehjemmene 
• Konsekvenser af AT-påbud på Klokkerholm Skole 

 
Der rykkes for liste over mangler ved de bygninger, som benyttes i udvalgets område, 
jfr. udvalgets møde den 23/1 2007, pkt. 6/7. 
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Tillægsdagsorden – åbne sager: 
09/43 Bevilling af inventar til fysiklokalet på Hedegårdsskolen 
 

J.nr.: 83.01.00 G01/ 
2007.592-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-04-24\Tillægsbevilling - 
Bevilling af inventar til fysiklokalet på Hedegårdsskolen.doc

ÅBEN SAG
BUØK

 
Indstilling: 

Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at By-
rådet frigiver 223.000 kr. fra afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303, 
Pulje til skolerenovering. 

Sagsfremstilling: 
Renovering af fysiklokalet er ved at være færdigt. Det viser sig imidlertid, at der ikke 
er afsat beløb til indkøb af opdatering af fysiksamlingen. 
 
Der er afsat midler til fast inventar. 
 
Skolen har opgjort behovet således: 
Opdatering af samlingen........................................................................ 382.533 kr. 
9 stk. PC-ere............................................................................................. 63.000 kr. 
 
I alt excl. moms...................................................................................... 445.533 kr. 
 
Skolen har oplyst, at man ikke igennem de seneste år har fornyet fysiksamlingen under 
henvisning til en forventning om, at der snarest skulle ske renovering af fysiklokalet. 
 
Børne- og Kulturenheden bemærker: 
 
Der er enighed om, at det er nødvendigt med en opdatering af fysiksamlingen. 
 
Det foreslås derfor, at skolen betaler halvdelen af beløbet under henvisning til, at der 
almindeligvis skal ske løbende opdatering af undervisningsmaterialer. 
 
Den anden halvdel foreslås dækket af afsat rådighedsbeløb til skolerenovering under 
henvisning til, at der sædvanligvis i forbindelse med renovering af lokaler er behov for 
en nyt undervisningsmateriale. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2007 
Fraværende:  Gitte Krogh 
Anbefales. 
 


	01/35 Grundtilskud Brønderslev-Pandrup
	02/36 Befordring af elever i folkeskolen
	03/37 Fritidstilbud til elever, der er optaget på specialskole
	04/38 Orientering
	Tillægsdagsorden – åbne sager:
	09/43 Bevilling af inventar til fysiklokalet på Hedegårdsskolen

