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Åbne sager: 

1. Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11. 
 

J.nr.: 03.11.00 P16/ 
2007.688-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Social 10 års plan 
for Boligforeningen PM, afdeling 11.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Økonomiudvalget vedtog i sit møde den 24. maj 2007 at oversende sag om Social 10 
års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 til Socialudvalget og Ungdomsudvalget 
med anbefaling. 
Det er anført, at afsætning af årlige budgetmidler aftales i forbindelse med budget 
2008. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår: 
• at der vedtages en Social 10-års-plan for området Boligforeningen PM, afdeling 

11, der supplerer den fysiske del af indsatsen i afdeling 11 (helhedsplanen), 
• at der afsættes 400.000 kr. årligt på budgettet fra 2008 og 5 år frem, svarende til i 

alt 2.000.000 kr., til områdets generelle løft, 
• at midlerne så vidt muligt anvendes som medfinansiering af ansøgte projekter, 
• at der gives politisk opbakning til at henlægge relevante almindelige kommunale 

indsatser i området, 
• at der nedsættes en politisk/administrativ følgegruppe med repræsentation fra 

Brønderslev Kommune, 
• at der etableres et projekthus i området i et af lejemålene, tæt på fælleshus, og 
• at koordinering af den kommunale ikke almindelige indsats forankres i Stabsenhe-

den for Udvikling og Planlægning svarende til ca. ½-tidsstilling. 
 
Sagsfremstilling: 
Boligforeningen PM, afdeling 11, der har lejemål på Finsensvej, Knudsgade, Niels 
Bohrs Plads, Rasmus Rask Vej, Fibigersvej, Ellehammersvej, Thorvaldsensvej og 
Tietgensvej i Brønderslev by, har i en længere periode haft problemer med at udleje 
lejemål i afdelingen. I samarbejde med Kuben Boplan er afdelingen gået i gang med 
en Helhedsplan. Boligforeningen PM afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået for-
håndstilsagn på en omfattende renovering af bygningerne i afdeling 11 i størrelsesor-
denen 140 – 160 mio. kr.  
 
I et samarbejde mellem Boligforeningen PM., Kuben Boplan og Brønderslev Kommu-
ne, Udvikling og Planlægning, er der søgt projektmidler til, at der kan iværksættes 
supplerende social indsats i området for at gøre bosætning mere attraktiv, og for at løse 
op for mange års sociale problemer i afdelingen. Denne indsats benævnes ”Social 10 
års plan”. Såfremt ansøgningen behandles positivt, udløses projektmidler i størrelses-
ordenen ca. 4.500.000 mio. kr. over 5 år. Bevillingen er med stor sandsynlighed af-
hængig af kommunal medfinansiering.  
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Der arbejdes bl.a. hen mod etablering af et socialfagligt projekthus i området, som og-
så huser og samarbejder med andre projekter i området 
 
I samarbejde med boligforeningen og Kuben Boplan vil Brønderslev Kommune, via 
stabsenheden for Udvikling og Planlægning være udfører for boligforeningen, såfremt 
ansøgningen imødekommes.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende:  Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon. 
Anbefales. 



Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2007 Side 89 

 
2. Budgetopfølgning. 
 

J.nr.: 16.00.00 Ø09/ 
2007.799-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-
12\Budgetopfølgning.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at budgetopfølgning pr. 30. april 2007 for 
udvalgets område tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Center for Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2007. 
Der henvises til bilag vedrørende udvalgets område. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur bemærker i øvrigt: 
Der er p.t. pres på børnepasningen. Når indtaget pr. 1. august 2007 er tilendebragt vil 
der blive udarbejdet en opgørelse over situationen. 
 
Jfr. Center for Økonomi bemærkes, at der pt. sker anbringelser, som der ikke er bud-
getteret med. 
 
 
Bilag: 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Til efterretning. 
Udvalget ønsker at der laves sag på udgiften til sikrede institutioner. 
Udvalget ønsker desuden at gøre opmærksom på, at der kan forventes et øget pres på 
udsatte børn og unge. 
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3. Frigivelse af rådighedsbeløb - fysiklokalet på Hedegårdssko-

len. 
 

J.nr.: 82.18.00 Ø10/ 
2007.800-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Frigivelse af 
rådighedsbeløb - fysiklokalet på Hedegårdsskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender, at det på anlægsbudgettet for 2007 på sted nr. 301300 afsatte be-
løb på 850.000 kr. til renovering af fysiklokalet på Hedegårdsskolen som følge af AT-
påbud frigives. 
Sagsfremstilling: 
Udgifterne til renovering af fysiklokalet er opgjort til 1,7 mio. kr. 
Der ydes tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 50% af beløbet, lig med 
850.000 kr. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

eslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 
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4. Frigivelse af rådighedbeløb til etablering af funktionsklasse 

på Toftegårdsskolen 
 

J.nr.: 81.18.00 Ø10/ 
2007.801-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Frigivelse af 
rådighedbeløb til etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender, at udgifter på i alt 150.000 kr. til bygningsmæssige ændringer i 
forbindelse med etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen finansieres af afsat 
rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer 
inden for folkeskoleområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog i sit møde den 22. marts 2007 i forbindelse med behandling af projekt 
Folkeskolen at godkende etablering af en funktionsklasse til 12 elever på Toftegårds-
skolen. Det var oplyst, at der forudsættes bygningsmæssige ændringer på Toftegårds-
skolen, der var anslået til ca. 100.000 kr. 
 
Det er efterfølgende planlagt at indrette funktionsklassen i den tidligere tandlægebyg-
ning.  
Udgifterne herved er opgjort således: 
Bygningsmæssige ændringer ................................................................. 105.000 kr. 
Inventar .................................................................................................... 45.000 kr. 
I alt ......................................................................................................... 150.000 kr. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 



Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2007 Side 92 

 
5. Frigivelse af rådighedsbeløb - folkeskoleområdet 
 

J.nr.: 82.04.00 Ø10/ 
2007.802-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Frigivelse af 
rådighedsbeløb - folkeskoleområdet.doc 

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender, at der frigives 870.000 kr. til inventaranskaffelser i forbindelse 
med renovering af Ø. Brønderslev centralskole af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 
på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet: 
 
Sagsfremstilling: 
 
Børne- og Kulturudvalget i tidligere Brønderslev Kommune vedtog i møde den 23. 
august 2006 at oversende ansøgning om inventaranskaffelse til Ø. Brønderslev Cen-
tralskole til behandling i forbindelse med Budget 2007. Udgangspunktet var Børne- og 
Kulturforvaltningens forslag om, at der afsættes 870.000 kr. til inventaranskaffelse til 
Ø. Brønderslev centralskole. 
 
Byrådet vedtog herefter i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2007  at  afsætte 
4.150.000 kr. til skolerenovering incl. inventar til Ø. Brønderslev Centralskole. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 
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6. "Folkeskolens fantastiske fortællinger" 
 

J.nr.: 17.04.00 G01/ 
2007.803-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Folkeskolens 
fantastiske fortællinger.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
 
Børne- og kulturdirektøren foreslår, at udvalget godkender nedenstående forslag til 
udvalgets involvering i projektet fremover, godkender tidsplan og godkender forfatter-
nes forslag til anvendelse af royalties. 
 
Kommunikationskonsulent Mette Krogh kommer til stede kl. 15.30. 
  
Sagsfremstilling: 
 
Projektet Folkeskolens fantastiske fortællinger er nu ved at nå sin første milepæl: Ud-
vælgelse af fortællinger. Der er indsamlet fortællinger i de 3 nedsatte projektgrupper, 
og disse drøftes på et fællesmøde projektgrupperne imellem d. 21. juni. Ved dette mø-
de er også medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget inviteret for på den måde at 
sikre ejerskab blandt udvalget til de forskellige fortællinger. Udover at deltage i fæl-
lesmødet d. 21. juni anmodes udvalget også om at udpege 2 medlemmer af udvalget til 
interview til bogen ’Folkeskolens fantastiske fortællinger’. Projektleder foreslår, at det 
bliver formand og næstformand.  
 
Derudover vil udvalget løbende blive orienteret om, hvordan projektet skrider frem på 
udvalgsmøder. Endelig vil udvalget primo 2008 skulle behandle en evaluering fra pro-
jektleder.  
 
 
Styregruppen bag projektet anbefaler, at følgende tidsplan godkendes for resten af året: 
 
Juni 

 Møde med skoleledere d. 7. juni 
 Møde i BU d. 12. juni 
 Fællesmøde mlm. projektgrupper d. 21. juni 
 Kontakt igen til DLF 
 Kontakt til UVM + KL igen 

 
August 

 8. og 9. klasser interviewes 
 Bogen udarbejdes 
 Projektleder holder oplæg om FFF på skolernes fællespædagogiske dag 
 Grupperne afslutter deres arbejde 
 Udarbejdelse af hjemmeside om projektet  
 Fortællinger publiceres internt  
 Interview med 2 politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget 
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September 

 Fortællingerne italesættes på møde på de enkelte skoler (elevråd, lærere, skolebesty-
relse) – projektleder deltager på 3 af disse møder 

 Afsluttende interview med deltagerne om processen 
 Bogen udarbejdes 
 Interview med undervisningsministeren, formanden for DLF og formanden for KLs 

børne- og kulturudvalg. 
 
Oktober – januar 

 Fortællinger diskuteres fortsat 
 Bog færdig (primo december) 

 
Januar 

 Skoleledere drøfter på fællesmøde, hvordan projektet er forløbet og dets fortsatte liv 
 
 
Februar 

 Børne- og Ungdomsudvalget behandler foreløbig evaluering udarbejdet af projektleder 
 
Marts 

 Bogen udkommer – pressedækning af dette 
 
 
Forlaget Kommuneinformation har indgået kontrakt med Brønderslev Kommune 
(Henning Risager og Mette Krogh) om udgivelse af bogen ’Folkeskolens fantastiske 
fortællinger’. Bogen skrives af ovennævnte, og forlaget har godkendt synopsis og bo-
gen disposition (se bilag). Bogens manuskript skal afleveres ultimo december, og bo-
gen udkommer i marts. Der er indgået aftale om, at der tilfalder forfatterne royalti for 
bogens salg på 15%. Bogens forfattere ønsker at anvende evt. royalties til dækning af 
børne- og kulturenhedens udgifter i forbindelse med projektet.  
 
Bilag: 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Godkendt. 



Børne- og Ungdomsudvalget, 12. juni 2007 Side 95 

 
7. Partnerskab om folkeskolen. 
 

J.nr.: 17.00.00 P27/ 
2007.804-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Partnerskab om 
folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender aftale om Partnerskab om folkeskolen mellem 35 kommuner og 
KL for perioden 2007 – 2009. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har godkendt at indgå i aftale om Partnerskab om folkeskolen 
med KL. Der er i alt 35 kommuner, der har meldt sig. De 35 kommuner er delt i to 
ligeværdige partnerskaber. 
 
Formål: 
Aftalens formål er at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i kommuner-
nes arbejde med at udvikle folkeskolen. Partnerskabet vil øge elevernes udbytte af un-
dervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovations- 
og problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde. 
 
Indsatsområder: 
Partnerskaberne er enige om tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter 
målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som ud-
gør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er 
 

• Ledelse 
• Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter 
• Faglighed om inklusion/specialpædagogisk bistand. 

 
Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse ind-
satsområder som led i partnerskabsprojektet. 
 
 
Dokumentation: 
Måling og dokumentation af resultater spiller en vigtig rolle i partnerskabsprojektet. 
Som led i dokumentationsindsats udvikles et koncept for gennemførelse af statusana-
lyse. Statusanalysen omfatter et it-baseret redskab, som de deltagende kommuner kan 
benytte. Den enkelte kommune gennemfører på de valgte indsatsområder en statusana-
lyse som minimum ved begyndelsen og ved slutningen af den treårige partnerskabspe-
riode. 
 
Partnernes opgaver og ansvar: 
Kommunernes ansvar i partnerskabet: 
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• Træffe politisk beslutning om valg af og mål for et antal indsatsområder i egen 
kommune og forankre dette lokalt 

• Arbejde for at opfylde de valgte mål og dokumentere resultaterne 
• Deltage i møder på politisk og administrativt niveau med de andre partner-

skabskommuner 
• Bidrage til deling af erfaringer og resultater, f.eks. på konferencer og i netværk 
• Fokusere på både sikring og nytænkning af forhold, der øger elevernes udbytte 

af undervisningen, og som er baseret på en effektiv udnyttelse af ressourcerne 
• Gennemtænke og kommunikere skolens/skolevæsenets resultater til omverden, 

herunder ikke mindst til forældre og medier 
• Overveje og drøfte det politiske arbejde om folkeskolen 

 
KL’s ansvar i partnerskabet: 

• Bistå kommunerne med proceshjælp og udviklingskraft, herunder sikre frem-
drift i partnerskaberne 

• Facilitere gennemførelse af en statusanalyse af de fælles indsatsområder som 
grundlag for dokumentation af partnerskabernes resultater, bl.a. ved at inddrage 
ekstern konsulenthjælp 

• Bidrage generelt med viden fra Folketing, regering og Undervisningsministeriet 
samt fra den internationale skoleudvikling 

• Sekretariatsbetjene og koordinere møder i de politiske styregrupper og de ad-
ministrative netværk 

• Formidle erfaringer og resultater til andre kommuner 
• Skabe mediemæssig opmærksomhed om projektet 
• Etablere og drive projektweb på kl.dk 

 
Organisering og samarbejde: 
Hver af de to partnerskaber organiseres på følgende måde: 

• En politisk styregruppe med deltagelse af borgmester eller udvalgsformand fra 
partnerskabskommunerne. Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg er lige-
ledes medlem af den politiske styregruppe og fungerer som formand 

• Et administrativt netværk med deltagelse af op til to ledelsesrepræsentanter på 
forvaltningsniveau fra hver partnerskabskommune 

• En projektgruppe i hver partnerskabskommune 
• En KL-projektgruppe 

 
Økonomi: 
Hver kommune bidrager med 50.000 kr. pr. år i 2007, 2008 og 2009.  
KL bidrager med økonomiske og personalemæssige ressourcer til de opgaver, der er 
nævnte under afsnittet KL’s ansvar. 
 
Bilag: 
Aftalen 
Bilag til aftalen 
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Bilag: 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 
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8. Frigivelse af rådighedsbeløb. 
 

J.nr.: 82.04.00 G01/ 
2007.711-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Frigivelse af 
rådighedsbeløb.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Fornyet behandling af sagen, idet Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at udsætte sa-
gen i møde den 22. maj 2007 med henvisning til, at udvalget ønsker sagen yderligere 
belyst. 
 
Der vil blive eftersendt materiale. 
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) 
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Nord (Dronninglund FO) 
7 vinduer       140.000 kr.  
(Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) 
 
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. 
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Klokkerholm – Hesteskoen 
Reolvæg         15.000 kr. 
Malerarbejder – renovering         4.000 kr. 
 
Klokkerholm Skole – Blå gang 
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. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Det fremlagte og reviderede notat indarbejdes i sagen, og den fremsendes med anbefa-
ling. 
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9. Udvidelse Stenum Børnehave. 
 

J.nr.: 16.06.04 G01/ 
2007.805-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Udvidelse 
Stenum Børnehave.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Stenum Børnehave udvides med 8 pladser 
med virkning fra 1. august 2007. 
Udgifterne herved finansieres inden for pasningsområdets samlede budgetramme. 
 
Sagsfremstilling: 
Ventelisten til Stenum Børnehave er indtil 1. januar 2008 8 børn. 
 
Stenum Børnehave foreslår, at der skabes pladser til de ekstra pladser ved at etablere 
en fleksibel udegruppe, hvor der tages individuelle behov, f.eks. drenge/pigegrupper, 
aldersopdelte grupper m.v. 
 
Udegruppe forudsættes at kunne anvende skolens faciliteter, f.eks. gymnastiksal, krea-
tivt værksted, musiklokale, skolekøkken, skolebussen m.v. 
Herudover forudsættes anvendt Idrætforeningens klubhus, Hallen m.v. samt grønne 
områder i lokalområdet. 
 
Børnehaven anfører, at der vil være en udgift til etablering af 8 ekstra garderobeplad-
ser på 10.000 kr. 
 
Tolstrup-Stenum Friskole, hvorunder børnehaven organisatorisk henfører, anbefaler 
Børnehavens forslag. 
 
Børne- og Kulturenheden oplyser: 
 
Økonomi: 
8 pladser x 34.394 kr.............................................................................. 275.152 kr. 
Forældrebetaling: 8 pladser x 1.344 kr. ................................................. 118.272 kr. 
Administrationshonorar: ........................................................................... 1.924 kr. 
 
I alt ......................................................................................................... 395.348 kr. 
 
5/12-virkning i 2007: 164.728 kr. 
 
Efter indtag i hele pasningsområdet pr. 1. august 2007 vil der blive udarbejdet notat 
vedr. økonomien for hele pasningsområdet. 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 
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10. Organisering af dagpasning i Klokkerholm 
 

J.nr.: 16.06.00G01 
2007.274-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Organisering af 
dagpasning i Klokkerholm.doc

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender følgende forslag til 
 

• organiseringen af dagpasningen i Klokkerholm  
• salg af Kærnehuset: 

 
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 en af de 2 pavilloner, der er på 
Klokkerholm skole. 
 
Ovennævnte betyder, at Kærnehuset kan sælges. 
 
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. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Byrådets møde den 22. marts 2007, hvor det blev besluttet at sende 
sagen tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. marts 2007 at få sagen yderligere 
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belyst. 
 
Sagen har efterfølgende været drøftet med Forældrebestyrelserne i de pågældende in-
stitutioner i Klokkerholm. Der foreligger fælles svar fra Forældrebestyrelserne i Ane-
monen, Hesteskoen og Kærnehuset.  
Heri anbefaler de 3 forældrebestyrelser en fælles børnehave og en fritidsordning og at 
Kærnehuset sælges. 
Forældrebestyrelsen forudsætter, at Fritidsordningen forbliver i nærheden af de nuvæ-
rende lokaliteter, hvilket vil betyde, at der udover de af Børne- og Ungdomsudvalget 
foreslåede lokaler i Hesteskoen og en mindre del af Anemonen, skal findes yderligere 
lokaler til fritidshjemsbørnene. 
Herudover peger forældrebestyrelserne på, at det er vigtigt, at der skabes tid og rum til 
en ordentlig proces ved ændring af strukturen. 
 
Vedr. bygningsmæssige udgifter ved organisering: 
 
Der er anslået følgende omkostninger ved ombygninger. Endelig opgørelse udarbejdes 
senere til brug ved ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb hertil – det bemærkes at 
salg af Kærnehuset evt. kan finansiere udgifterne: 
 
Anemonen ................................................................................................ 83.000 kr. 
Hesteskoen ............................................................................................... 19.000 kr. 
Skolen ...................................................................................................... 56.000 kr. 
Pavillonen ...............................................................................................................? 
 
Vedrørende Pavillonen oplyses, at det forventes, at der skal etableres ventilation 
(70.000 kr.) og lyddæmpning (30-35.000kr.). 
 
Bilag: 
 
 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Anbefales. 
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11. 4. - 7. klasse klubtilbud i forbindelse med FO. 
 

J.nr.: 18.10.06 P15/ 
2007.806-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\4. - 7. klasse 
klubtilbud i forbindelse med FO.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
følgende retningslinier for oprettelse af  klubtilbud for elever i 4.-7. klasse i den enkel-
te fritidsordning: 
 

• Minimum for oprettelse af et egentligt klubtilbud er 10 børn 
• Melder der sig færre end 10 børn, tilbydes børnene optagelse i Fritidsordningen 

på de vilkår, som gælder for børnene i dette tilbud 
 
Sagsfremstilling: 
Det kan oplyses, at der er tilmeldt følgende elever: 
Toftegårdsskolen  4 
Ø.Brønderslev Centralskole 5 
Serritslev Skole  2 
Thise Skole   2 
 
Supplerende kan oplyses, at der i de institutioner, hvor der p.t. er et sådant tilbud i for-
bindelse med de nuværende Aldersintegrerede institutioner er der følgende antal ele-
ver: 
Klokkerholm Skole  33 
Asaa Skole   18 
Agersted Skole  26 
Flauenskjold Skole  7 
 
Det skal dog bemærkes, at der er usikkerhed med hensyn til antallet af elever efter 1. 
august 2007, idet forældrene p.t. ikke har foretaget valg med hensyn til, om de ønsker 
deres barn optaget i klubtilbuddet i forbindelse med Fritidsordningen. 
 
I Dronninglund og Hjallerup er klubtilbuddet etableret i Ungdomskolens regi. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
Godkendt. 
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12. Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-06-12\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Leder af pasningsområdet, Jørn Godsk kommer til stede kl. 15.00 for at orientere om 
arbejdet med udarbejdelse af Masterplan for pasningsområdet. 
 
2. 
Fagenheden Børn og Kultur oplyser, at Folketinget har vedtaget Dagtilbudsloven med 
virkning fra 1. august 2007.06.05 Der er nye tiltag i loven vedrørende følgende områ-
der: 

• Formålsbestemmelser 
• Brugerinformation 
• Sammenhængende børnepolitik 
• Pædagogisk læreplan 
• Sprogvurdering 
• Forældrebestyrelse 
• Forældrebetalt madordning 
• Rådgivnings- og evalueringsfunktion 
• Privat dagpleje 
• Pasningsgaranti  

 
Bilag: 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Eddy Jedon 
3. Referat fra møde i Det fælles Rådgivende organ for folkeskoler 
4. Referat fra møde i Det fælles Rådgivende organ for daginstitutioner 
5. Næste møde for folkeskolerne 7/11, Hjallerup Skole 
6. Næste møde for daginstitutioner 14/11 
7. Om henvendelse fra forældrepar. 
 
Mødet slut kl. 16.55. 
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