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Åbne sager: 

01/44 Tilsyn dagpleje i andre kommuner end bopælskommunen. 
 

J.nr.: 16.06.40 K09/ 
2007.705-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Tilsyn dagpleje i 
andre kommuner end bopælskommunen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at 
Brønderslev Kommunes dagpleje af praktiske grunde varetager tilsyn med private 
dagplejehjem beliggende i kommunen, uagtet at dagplejehjemmet er godkendt af en 
anden kommune. 
 
Sagsfremstilling: 
Kommunekontaktrådet er enige om at foreslå, at kommunerne af praktiske grunde va-
retager tilsynsforpligtigelsen for de private dagplejehjem, der er beliggende i kommu-
nen, selvom det er en anden kommune, der har godkendt dagplejehjemmet. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Godkendt. 
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02/45 Udvidet åbningstid, lukkedage samt takster - daginstituti-
onsområdet. 
 

J.nr.: 16.06.00 G01/ 
2007.706-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Udvidet 
åbnignstid, lukkedage samt takster - daginstitutionsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender føl-
gende bestemmelser vedrørende daginstitutionsområdet i Brønderslev Kommune: 
  
Udvidet åbningstid: 
Leder af pasningsområdet meddeles bemyndigelse til at godkende udvidelse af en in-
stitutions åbningstid, når forældre dokumenterer behov for pasning af barnet ud over 
institutionens almindelige åbningstid (f.eks. på grund af mulighed for at nå på arbejde 
til fastsat tid) 
  
Betaling for 3 årige i dagplejen: 
Det foreslås, at forældre betaler taksten for den institutionsplads, som barnet er optaget 
i (f.eks. et barn på 3 år, der er i dagpleje, betaler taksten for en dagplejeplads) 
Begrundelsen herfor er, at kommunen ikke har pladsgaranti, men pasningsgaranti. 
 
 
Til drøftelse: 
 
Lukkedage: 
Der anmodes om drøftelse af spørgsmålet om ”Lukkedage”, idet der peges på, at der er 
forskellig praksis på nuværende tidspunkt. 
 
Den ene praksis har været, at der har været følgende ”Lukkedage”: 
 

• Grundlovsdag (5. juni) 
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
• Dagene mellem jul og nytår. 

 
Den anden praksis har været, at der principielt har været åbent på alle hverdage, men 
at den enkelte institution har haft mulighed for enkelte ”Lukkedage” efter forudgående 
godkendelse i Forældrebestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der har været forskellig praksis i de to tidligere kommuner. 

 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
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Udvidet åbningstid:  
Bemyndigelse godkendt. 
 
Betaling for 3-årige i dagplejen: 
Takstforslag godkendt 
 
Vedrørende lukkedage ønskes sagen yderligere beslyst. 
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03/46 Skolestruktur 
 

J.nr.: 17.01.05 P15/ 
2007.707-0

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Skolestruktur.doc ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender føl-
gende forslag til ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09 til 
udtalelse i skolebestyrelserne: 
 

• Agersted Skole afleverer elever efter 7. klasse til Asaa Skole  
• Flauenskjold Skole afleverer elever efter 7. klasse til Klokkerholm Skole - 

uændret  
• Serritslev Skole afleverer elever efter 7. klasse til Skolegades Skole - uændret 
• Thise Skole afleverer elever efter 7. klasse til Hedegårdsskolen 
• Ø. Brønderslev Centralskole afleverer elever efter 7. klasse til Søndergades 

Skole 
 
Sagsfremstilling: 
 
I projektbeskrivelsen for Folkeskolen var ovennævnte struktur foreslået. Da beslutnin-
gen vedrørende den fremtidige struktur først blev besluttet på byrådsmødet 22. marts 
2007 og forældrene havde søgt dispensation om skoleskift i henhold den gamle struk-
tur, samtidig med at skoleårets planlægning i forvejen var blevet forsinket, besluttede 
forvaltningen, at den gamle skolestruktur skulle fortsætte i skoleåret 2007/08. 
 
Økonomi: 
 
Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. 
Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal 
til Asaa. 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Fremsendes til udtalelse med bemærkning om, at et flertal af udvalget ønsker, at elever 
fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. 
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04/47 Ledig stilling som ungdomskonsulent. 
 

J.nr.: 81.01.01 G01/ 
2007.708-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Ledig stilling 
som ungdomskonsulent.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden anmoder om indledende drøftelser vedr. besættelse af den 
ledige stilling som ungdomskonsulent. 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Kulturdirektøren anfører, at den forebyggende indsats med jævne mellem-
rum har været til debat. Børne- og Kulturenheden blev i forbindelse med budget 2007 
og fokuspunktet ”Udsatte børn og unge” pålagt at lave en genvurdering af den fore-
byggende indsats. 
 
De nye tilbud i 4.-7. klasse og ældre er nu lagt i hænderne på Fritids- og Kulturenhe-
den, og det kan derfor overvejes at ansætte en ny medarbejder i ungdomsskoleregi. 
Med base i ungdomsskolen og den lange række af fritidstilbud ville en ny medarbejder 
få et rigtigt godt afsæt til den forebyggende del samtidig med, at Ungdomsskolen ville 
kunne få løst en del med hensyn til den pædagogiske udvikling af de nye fritidstilbud 
og bistand til Ungdomsrådet. 
 
Det forudsættes, at der etableres et samarbejde mellem den nye medarbejder og den 
tilbageværende ungdomskonsulent. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Drøftelsen gennemført. Udvalget afventer tilbagemelding på fokuspunktet vedrørende 
indsatsen for udsatte børn og unge. 
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05/48 Budget for OK-klasserne på Dronninglund Skole. 
 

J.nr.: 17.03.22 S03 
2007.709-0/ 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Budget for OK-
klasserne på Dronninglund Skole.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, 
at Byrådet meddeler tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2007 på netto 1.547.000 kr. 
til dækning af udgifterne ved drift af OK-klassen på Dronninglund Skole. 
 Sagsfremstilling: 
 
Ved en beklagelig fejl blev udgiften til drift af OK-klassen ikke medtaget i budgettet 
for 2007. OK-klassen blev indtil 1. januar 2007 drevet af Nordjyllands Amt, men blev 
i forbindelse med kommunesammenlægningen overført til kommunal drift. 
  
  
Der er udarbejdet følgende takstberegning for tilbuddet: 
Lønninger............................................................................................ 3.686.303 kr. 
Undervisningsmidler, elevaktiviteter m.v.............................................. 141.260 kr. 
Administrationsudgifter ......................................................................... 148.800 kr. 
Hjælpemidler............................................................................................ 10.000 kr. 
Husleje ................................................................................................... 264.478 kr. 
I alt ...................................................................................................... 4.250.841 kr. 
 
4% overhead-bidrag ............................................................................... 170.034 kr. 
 
I alt ...................................................................................................... 4.420.875 kr. 
  
Takst pr. plads: 221.044 kr. 
  
Indtægt: 
13 børn x 221.004 kr......................................................................... - 2.873.052 kr. 
  
Nettodriftsudgift.................................................................................. 1.547.000 kr. 
  
Sagen indarbejdes i budget 2008 i forbindelse med kommende budgetlægning for 
2008. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 22. maj 2007, at der meddeles en tillægs-
bevilling. 
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06/49 Tillægsbevilling vedr. regulering af tilskud til private dagple-
jere. 
 

J.nr.: 16.06.40 S03/ 
2007.710-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Tillægsbevilling 
vedr. regulering af tilskud til private dagplejere.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrå-
det, at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2007 på 402.293 kr. til dæk-
ning af udgifter ved regulering af tilskud til private dagplejere tilbage fra 2004 og til og 
med 2006. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Byrådet er tidligere blevet orienteret om, at der i tidligere Brønderslev Kommune er 
foretaget beregning af tilskud til private dagplejere, som ikke er i overensstemmelse 
med lovgivningens forudsætninger herom, idet der ikke var beregnet tilskud af kom-
munens udgifter til tilsynsførende pædagoger.  
   
Der er taget højde for ændring af tilskudsberegningen i budget 2007. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Anbefales. 
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07/50 Bevilling af inventar til fysiklokalet på Hedegårdsskolen 
 

J.nr.: 83.01.00 G01/ 
2007.592-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Bevilling af 
inventar til fysiklokalet på Hedegårdsskolen.doc

ÅBEN SAG
BUØK

 
Sagen udsat på Byrådets møde den 10. maj 2007. 
 
Indstilling: 

Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at By-
rådet frigiver 147.800 kr. fra afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 
på 4.150.000 kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. 

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. 
 
Der er i budgettet vedr. projektet ” Renovering af fysiklokalet på He- 
degårdsskolen” mulighed for at finansiere ........................................... 150.000 kr. 
 
Rest, der mangler finansiering ............................................................... 295.533 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. 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Anbefales. 
Det forelagte forslag til svar til Skolebestyrelsen fremsendes. 



Børne- og Ungdomsudvalget, 22. maj 2007 Side 84 

 
08/51 Frigivelse af rådighedsbeløb. 
 

J.nr.: 82.04.00 G01/ 
2007.711-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Frigivelse af 
rådighedsbeløb.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Børne- og Kulturenheden foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at By-
rådet godkender, at udgifter på i alt 2.042.894 kr. til bygningsmæssige ændringer i for-
bindelse med organisationsændringer på pasningsområdet finansieres af følgende rå-
dighedsbeløb afsat på budget 2007 
 

• 1.490.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513300, på rest 
1.490.000 kr. til etablering af flere børnehavepladser 

 
• 552.894 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 301303 på 4.150.000 

kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet 
 
Sagsfremstilling: 
 
I forbindelse med besigtigelse af bygningerne blev der konstateret forhold, der i hen-
hold til bygningsreglerne og arbejdsmiljøreglerne ikke er lovlige. I sagsfremstillingen 
bliver der skelnet mellem de ændringer, der er nødvendige som følge af organisati-
onsændringen og de ændringer der skal foretages med henblik på lovliggørelse af byg-
ningerne. 
 
Den endelige vurdering af behovet for bygningsmæssige ændringer i Klokkerholm 
afventer politisk beslutning om organisationsændring. Men der er medtaget et overblik 
over de nødvendige ændringer, som vil følge af Fagenhedens forslag. 
 
Nødvendige ændringer som følge af organisationsændringen: 
 
Syd (Dronninglund FO) 
Udskiftning af lille toilet til almindeligt         5.000 kr. 
2 vaskekummer hæves samt vægge males og  
glasvæg monteres        42.000 kr.  
Solafskærmning på tagetage + males       19.000 kr. 
2 toiletrum mangler        40.000 kr.  
Garderobeudvidelse 100 stk.        60.000 kr.  
Uforudsete udgifter        18.000 kr. 
(Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) 
 
Nord (Dronninglund FO) 
7 vinduer       140.000 kr.  
(Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) 
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Pyramiden (Dronninglund FO) 
Montering af dør mod legeplads + låsesystem      14.000 kr. 
 
Himmelblå 
4 store toiletter skiftes til 4 små       12.000 kr.  
Udskiftning af 2 døre           4.500 kr. 
Vask sænkes          3.000 kr. 
Garderobeudvidelse 36 stk.        21.600 kr. 
Nye hylder         20.000 kr.  
1 ekstra håndvask          4.500 kr. 
 
 
Møllegården 
Dyrehegn omkring legeplads       60.000 kr. 
Puslebord incl. installation        25.000 kr.  
Nyt køkken         77.000 kr. 
3 vinduer        100.000 kr.  
Ventilation       150.000 kr. 
Uforudsete udgifter        20.000 kr. 
 
Springeren (Hjallerup FO) 
Garderobe 15 stk.          9.000 kr. 
Nye toiletter (skal kunne lukkes da større børn 
samt meget nedslidte)      420.000 kr. 
Midlertidig løsning af toiletforhold       30.000 kr. 
 
Fristedet (Hjallerup FO) 
Dørparti flyttes         20.000 kr. 
Dør og glas i mellemgang       20.000 kr.  
Lyd i grupperum udbedres       20.000 kr. 
Nye toiletter (skal kunne lukkes da større børn 
samt meget nedslidte)      420.000 kr. 
 
Agersted AI (Agersted Landsbyordning) 
(Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) 
 
Klokkerholm – Anemonen 
Skillevæg         12.000 kr. 
Toiletrum         10.000 kr. 
Flytning af tørreskab        10.000 kr. 
Renovering af Cafékøkken       51.000 kr. 
 
Klokkerholm – Hesteskoen 
Reolvæg         15.000 kr. 
Malerarbejder – renovering         4.000 kr. 
 
Klokkerholm Skole – Blå gang 
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Opdeling af rum        10.000 kr. 
Fjernelse af vask          4.000 kr. 
Reolvæg         19.000 kr.  
Større vask          23.000 kr. 
 
Kærnehuset 
Fra toiletrum til små børn til toiletrum til store     84.294 kr. 
  
 
I alt     2.016.894 kr. 
 
 
Nødvendige ændringer med henblik på lovliggørelse: (priserne er excl. moms) 
 
Agersted AI (Agersted Landsbyordning) 
Puslebord incl. installationer  25.000 kr. 
 
Syd (Dronninglund FO) 
Eltavle afskærmes      1.000 kr. 
 
I alt        26.000 kr. 
 
 
Udgifterne til bygningsmæssige ændringer som følge af organisationsændringen på 
pasningsområdet pr. 1. august 2007 samt de nødvendige ændringer med henblik på 
lovliggørelse af de nuværende bygninger bliver i overslag 2.042.894 kr. Hertil er det 
muligt, at organisationsændringen medfører behov for mekanisk ventilation (FO, Syd 
og Nord samt Agersted AI). 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Udsættes. 
Udvalget ønsker sagen yderligere belyst. 
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09/52 Semaiskolens opholdssted. 
 

J.nr.: 16.03.26 G01/ 
2007.402-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Semaiskolens 
opholdssted.doc 

ÅBEN SAG
BU

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

• at opholdsstedet Semaiskolens målgruppe for alle stedets 15 pladser fastsættes 
til 8 til 18 år 

 
• at der godkendes en takst pr. 1. august 2007 på 63.884 kr. pr. måned. 

 
 

 Sagsfremstilling: 
 
Nordjyllands amt har med virkning fra 1. januar 2007 godkendt en pladsudvidelse fra 
8 til 10 pladser for Semaiskolens Ungeafdeling. Pladsudvidelsen indebærer en ind-
holdsmæssig opdeling i to afdelinger. I forbindelse med pladsudvidelsen er der forud-
sat ombygning af eksisterende lokaliteter. Disse er ligeledes godkendt af amtet. 
Målgruppen for Ungeafdelingen er 12 til 18 år. 
Der er godkendt en takst på 65.328 kr. pr. måned. 
  
Herudover har Nordjyllands amt godkendt budget og takst for Semaiskolens Familie-
hus. Familiehuset er godkendt til 5 pladser.  
Målgruppen for Familiehuset er 8 til 18 år. 
Taksten er fastsat til 60.999 kr. pr. måned. 
  
Semaiskolen har således 3 afdelinger med i alt 15 pladser. Semaiskolen søger om, at 
målgruppen for alle 3 afdelinger er den samme. Det betyder, at målgruppen er fra 8 til 
18 år for alle 15 pladser, fordelt på 3 afdelinger med 5 pladser i hver afdeling. 
  
Taksten ændres til samme takst for alle pladser. 
  
Børne- og Kulturenheden foreslår, at takstændringen har virkning fra 1. august 2007, 
idet den anbringende myndighed forudsættes varslet af Semaiskolen med 1 måneds 
varsel. 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Godkendt. 
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10/53 Orientering 22. maj 2007. 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-05-22\Orientering 22. 
maj 2007.doc 

ÅBEN SAG

 
1.  
Orientering om status på processen med omorganisering af dagpasningsområdet. 
 
2. 
Orientering om regnskab 2006. 
 
3. 
Flytning af møder. 
 
4. Forældrehenvendelse vedrørende pasning. 
 
5. Henvendelse fra Anders Hansen vedrørende anvendelse af IT ved prøver. 
 
6. Henvendelse fra Hesteskoens Bestyrelse. 
 
7. Om partnerskab om folkeskolen. 
 
8. Om møde i de fælles rådgivende organer. 
 
9. Mødet 31/7 2007 aflyses. Mødet den 27/9 2007 flyttes til den 25/9 2007 kl. 8.00 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2007 
Til efterretning. 
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