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Åbne sager: 

01/69 Budgetopfølgning 30. juni 2007. 
 

J.nr.: 16.00.00 Ø09/ 
2007.799-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-
28\Budgetopfælgning 30. juni 2007.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager bud-
getopfølgning pr. 30. juni 2007 til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Center for Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2007, der tillige an-
giver behovet for korrektion af budgettet for 2008. 
 
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-06-07 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling, jfr. budgetopfølgning pr. 30. juni 2007. 
Udover de anførte beløb i budgetopfølgning foreslås, at der ansøges om tillægsbevil-
ling til yderligere ansættelse af tilsynsførende med udgangspunkt i forsvarlig løsning, 
jfr. sag om Fokuspunkt (= 88 børn pr. tilsynsførende). 
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02/70 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur 
ved børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev 
 

J.nr.: 82.18.00 Ø10/ 
2007.1104-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Frigivelse af 
rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i 
Ø B d l d

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, 
at Byrådet frigiver 150.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 
301303 på 4.140.000 kr. til renovering inden for folkeskoleområdet til etablering af et 
træskur ved Børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev.  
 
Sagsfremstilling: 
Børnehaven Myretuen lejer p.t. en redskabsbygning af Ø. Brønderslev Menighedsråd. 
Bygningen anvendes til opbevaring af legeredskaber, cykler m.v. for børnehaven. 
Menighedsrådet har opsagt lejemålet til 1. januar 2008. 
Det betyder, at børnehaven herefter ikke har mulighed for at opbevare legeredskaber 
m.v. 
Lejemålet foreslås erstattet af et træskur. 
Udgiften ved etablering af et isoleret træskur er skønnet til 150.000 kr. 
 
Det oplyses, at anlægsbudget inden for pasningsområdet på 2 mio. kr. vedrørende bud-
get 2007 til flere børnehavepladser er opbrugt. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Anbefales. 
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03/71 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den 
østlige del af kommunen 
 

J.nr.: 82.18.00 Ø10/ 
2007.1105-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Frigivelse af 
rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af 
k d

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, 
at Byrådet frigiver 2.036.144 kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 
301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med prioritering af anvendelse af IT-midler i den kommende Brønderslev 
Kommune vedtog Byrådet at skolerne i det østlige opland skulle kables og udbygges 
på niveau med skolerne i den vestlige del af kommunen. 
 
De samlede udgifter herved er opgjort til ...................................................3.536.144 kr. 
 
Udgifterne herved foreslås finansieret således: 
 
Skolerne betaler af egne midler .....................................................................225.000 kr. 
Afsat IT-midler ...........................................................................................1.500.000 kr. 
Anlægsbeløb til renoveringer inden for folkeskoleområdet .......................2.036.144 kr. 
 
Det bemærkes: 
I forhold til den pulje, der var afsat til IT-området, er der efterfølgende sket nogle prio-
riteringer, der har betydet, at der er færre penge til rådighed for folkeskoleområdet. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Anbefales, dog at udskiftning af servere på Brønderslevs skoler til i alt 580.000 udsæt-
tes til 2008. 
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04/72 Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.06.04 G01/ 
2007.1107-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Efterspørgsel og 
kapacitet på dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets drøftelse af og evt. forslag til 
budgettet for 2008 til notatet vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsom-
rådet, jfr. Byrådets temadrøftelse den 7. august 2007. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til notatet. 
 
Det kan oplyses, at notatet er udsendt til samtlige daginstitutionsledere. Lederne har 
mulighed for at komme med bemærkninger hertil. 
 
Der er indkommet bemærkninger fra forældrebestyrelsen samt leder Jan Larsen, Myre-
tuen, Ø. Brønderslev.   
 
 
Bilag: 
Bemærkninger fra Jan Larsen 
Bemærkninger fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Myretuen 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Drøftet. Der arbejdes videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for 
området. 
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05/73 Ny dagtilbudslov 
 

J.nr.: 16.06.00 G01/ 
2007.1108-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Ny 
dagtilbudslov.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om ny dagtilbudslov, herunder orientering 
om forslag til implementering af lovens bestemmelse om sprogvurdering og –
opfølgning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er senest udsendt meddelelse om kommunens DUT-kompensation i forbindelse 
med den nye dagtilbudslov. 
 
Brønderslev Kommune kompenseres således: 
                    2007:                               2008: 
 
Krav om offentliggørelse ...................................18.000 .......................... 42.000 kr. 
Øget pædagogisk indsats .................................122.000 ........................ 268.000 kr. 
Sprogvurdering og –opfølgning.......................152.000 ........................ 334.000 kr. 
Friplads i fuldt finansierede madordninger........30.000 .......................... 67.000 kr. 
Tilskud til privat pasning af børn u/½ år ...........25.000 ......................... 55.000 kr. 
Kombination af dagtilbud og tilskud til  
privat pasning.....................................................30.000 .......................... 67.000 kr. 
 
Der vedlægges bilag, der beskriver forudsætningerne for kompensationen. 
 
Det bemærkes, at der er tale om følgende KAN-bestemmelser i forhold til ovenståen-
de: 
Friplads til fuldt finansierede madordninger: 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give fripladstilskud til forældrebetalte madord-
ninger i kommunale og selvejende institutioner og i private institutioner. Det er den 
enkelte kommunalbestyrelse, der i givet fald beslutter, hvordan den ønsker at admini-
strere og tildele tilskud til forældrebetalte madordninger. Et økonomisk tilskud kan 
tildeles og administreres efter de almindelige regler om økonomisk fripladstilskud 
 
Tilskud til privat pasning: 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til privat pasning til børn under 24 
uger 
 
 
 
Kombination  af dagtilbud og tilskud til privat pasning: 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til privat pasning i kombination 
med et dagtilbud. Kombinationstilbuddet gives ud fra en konkret vurdering af foræl-
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drenes pasningsbehov og må samlet set ikke overstige det, der svarer til en fuldtids-
plads i dagtilbud 
 
Pasningschef Jørn Godsk kommer til stede for at orientere herom. 
 
Center for Økonomi bemærker, at udgifterne til offentliggørelse vedrører administra-
tive opgaver på politikområde 102. 
 
 
Bilag: 
Kommunernes Landsforenings suppleringsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Forslag til implementering af bestemmelse om sprogvurdering og –opfølgning god-
kendes. 
Øvrige punkter taget til efterretning. 
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06/74 FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen 
 

J.nr.: 16.06.40 K08/ 
2007.1109-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\FOKUSPUNKT 
- tilsyn i dagplejen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Byrådet, at 
 

• redegørelsen vedrørende fokuspunktet godkendes 
• at spørgsmålet om udvidelse af ressourcer til området drøftes i forbindelse med 

budget 2008 
 
Forretningsledelsen har taget redegørelsen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budget for 2007 blev det vedtaget, at der skal foretages en konkret 
vurdering af behov for dagplejetilsynsindsatsen samt optimering af ressourceforbruget 
hertil. 
 
Dagplejelederen har med baggrund heri udarbejdet hoslagte redegørelse med følgende 
specifikation: 

1. Tilsyn ved privat børnepasning 
2. Tilsyn i dagplejen. 

 
Det fremgår af redegørelsen, at der skal anvendes følgende yderligere ressourcer ved 
forsvarlig indsat henholdsvis optimal indsat. Det kan oplyses, at forsvarlig løsning ta-
ger udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Jammerbugt Kommune og 
den optimale løsning tager udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Es-
bjerg Kommune. 
 
Ad 1. 
Det er opgjort, at der skal anvendes yderligere 300 timer årligt, hvis der skal foretages 
forsvarligt tilsyn. 
Der er 2 typer af besøg: Godkendelsesbesøg og tilsynsbesøg. 
I dag foretages 1 besøg i forbindelse med godkendelse og 1 tilsynsbesøg. 
 
Forsvarligt tilsyn forudsætter 1 godkendelsesbesøg og 4 tilsynsbesøg. 
 
Økonomi: 
 
Udgiften ved 300 årlige timer er opgjort til .....................................................54.000 kr. 
Minus 25% forældrebetaling ...........................................................................13.500 kr. 
Nettoudgift .......................................................................................................40.500 kr. 
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Ad 2. 
 
Antal tilsyn i gennemsnit pr. år. pr. dagplejer: 
 
Opgaven: I dag: Optimalt: Forsvarligt: 
Nyansatte 
 
 
Kontaktmøder med 
forældrene 

½ undervisnings- 
dag 
3-6 besøg i 2 mdr. 
Besøg ved alle nye 
børn 

½ undervisnings- 
dag 
12-14 besøg i 2 md. 
Besøg ved alle nye 
børn 

½ undervisnings- 
dag 
8-10 besøg i 2 mdr. 
Besøg ved alle nye 
børn 

Antal alm. tilsyns- 
besøg  

I f.m. besøg p.g.a. 
Behovsbørn og  
kontaktmøder 

17 besøg pr. år = 
1 besøg hver 3. uge 

10 besøg pr. år = 
1 besøg pr. md. mi- 
nis ferie 

Antal tilsyn 
v/behovsbørn 

4 besøg pr. år. 
1 besøg i kvartalet 

25 besøg pr. år 
1 besøg hver 2. uge 
incl. møder og rap. 

10 besøg pr. år à 
2 timer incl. mø. 
der  og rapporter 

 
Økonomi: 
Der er i dag ansat 6,6 tilsynsførende. 
 
Optimal løsning: 
Udvidelse med 4,9 tilsynsførende à 345.000 kr..........................................1.690.500 kr. 
Minus 25% forældrebetaling .........................................................................422.625 kr. 
 
Nettoudgift ..................................................................................................1.267.875 kr. 
 
Forsvarlig løsning: 
Udvidelse med 2,6 tilsynsførende à 345.000 kr.............................................897.000 kr. 
Minus 25% forældrebetaling .........................................................................224.250 kr. 
 
Nettoudgift .....................................................................................................672.750 kr. 
 
 
Bilag: 
Tilsyn ved privat børnepasning 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Udvalget anbefaler, at budgettet for 2008 udvides med antal tilsynsførende i henhold 
til beskrevet forsvarlig løsning, og at dette fremover anvendes som forudsætning for 
den til enhver tid gældende normering af antallet af ansatte tilsynsførende. 
Udvalget anbefaler tillige, at budgettet for 2008 udvides med 300 årlige timer (40.500 
kr.) til tilsyn med privat dagpleje. 
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07/75 Principper for sponsorering 
 

J.nr.: 00.05.10 P21/ 
2007.1073-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Principper for 
sponsorering.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til principper for sponsorering, 
som behandles i Byrådet den 30. august 2007.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Udgangspunktet er, at 
- det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor 

de økonomiske rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter 
- den enkelte enhed kan supplere drift og anlæg via sponsorering 
- særlige projekter og ekstraordinære indsatser kan finansieres via sponsorering 
- at sponsorer ikke kan kræve modydelser  
- sponsorering eller tilskud kan søges fra fonde, selskaber mv., som i sin virksomhed 

har beskrevet som formål at yde støtte til foreninger, klubber, institutioner m.v.. 
 
Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af 
de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisati-
on eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald 
vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikrings-
mæssige forhold skal være afklarede.  
 
I institutioner med bestyrelser fastlægger bestyrelsen principper for anvendelse af 
sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og ledelsen 
afgør inden for almindeligt gældende etiske normer, om et tilbud om sponsore-
ring/støtte kan modtages. 
 
I øvrige institutioner/afdelinger afgøres anvendelsen af sponsorering i samråd/efter 
aftale med lederen af området. 
 
Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget 
højde for, forelægges Byrådet. 
 
Baggrunden for udarbejdelse af principper for sponsorering er, at fagenheden jævnligt 
får henvendelser fra institutioner om, hvilke muligheder de har for at kunne modtage 
sponsorbidrag.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
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Sagen tages af. 
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08/76 Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Sønderga-
des skole 
 

J.nr.: 17.03.00 G01/ 
2007.1110-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Udvidelse af 
antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte evt. behov for udvi-
delse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole. 
 
Sagsfremstilling: 
Fra 1. august 2005 ændredes folkeskoleloven således, at forældre har krav på at få de-
res barn optaget i en anden folkeskole end distriktsskolen i deres bopælskommune el-
ler i en folkeskole i en anden kommune, hvis der er plads.  
Den ønskede skole skal ikke erklære sig villig til at optage barnet, og der kan kun gi-
ves afslag, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det mu-
ligt at optage barnet. Det er oplyst, at undervisningsministeriet har udtalt, at det frie 
skolevalg også gælder for elever med særlige behov. 
 
Det betyder, at forældre, der ønsker det, kan få deres barn optaget i en specialklasse-
række på en skole i en anden kommune, hvis der er plads. 
Bopælskommunen er forpligtet på at betale skolekommunen for den faktiske udgift 
forbundet med skolens undervisning. Den faktiske udgift fastsættes efter aftale mellem 
de to kommuner. 
Transport til og fra skole er i alle tilfælde forældrenes problem ved andet valg end di-
striktsskolen . 
 
Det påregnes at Brønderslev Kommune skal betale ca. 110.000 kr. pr. elev pr. skoleår i 
en specialklasserække i andre kommuner. Der er ikke i budget 2007 taget højde for 
denne situation. 
Som tidligere oplyst vil en udvidelse af tilbuddet i kommunens egne specialklasseræk-
ker med 5 pladser fra 45 til 50 pladser kunne gøres for ca. 370.000 kr. pr. år. 
De 5 pladser vil kunne udfyldes allerede i skoleåret 2007/2008. 
 
Med andre ord skal kommunens egen kapacitet i forhold til omkostningerne ved, at 
kommunens elever fortsætter deres skolegang i specielle tilbud i andre kommuner nøje 
vurderes.. 
 
Dertil kommer de pædagogiske overvejelser vedr. det enkelte barns  

- særlige behov 
- tilbud i nærmiljøet. 

 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
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Fraværende:  Ingen 
Udvalget foreslår til budget 2008, at antallet af pladser udvides til 50 pladser. 
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at elever med behov har kunnet optages. 
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09/77 Ferieplan for skoleåret 2008/09 
 

J.nr.: 17.02.03 P15/ 
2007.1111-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Ferieplan for 
skoleåret 2008-09.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsen-
der forslag til ferieplan for skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan: 
 
Sommerferie 
 

28. juni 2008 - 
10. august 2008 

Efterårsferie 11. oktober 2008 - 
19. oktober 2008 

Juleferie 
 

23. december 2008 - 
4. januar 2009 

Vinterferie 
 

14. februar 2009 - 
22. februar 2009 

Påskeferie 4. april 2009 
13. april 2009 

Bededag 8. maj 2009 
 

Kr. Himmelfartsdag 
- samt dagen derpå 

21. maj 2009 - 
24. maj 2009 

Pinseferie 30. maj 2009 - 
1. juni 2009 

Grundlovsdag 
 

5. juni 2009 
 

Sommerferie 27. juni 2009 – 
 

 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Fremsendes til udtalelse. 
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10/78 Ændring vedrørende skolestrukturen 
 

J.nr.: 17.01.05 P15/ 
2007.707-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-08-28\Ændring vedr. 
skolestrukturen.doc 

ÅBEN SAG
BU/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, 
at Byrådet med baggrund i indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne godkender føl-
gende ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09: 
 

• 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: 
Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. maj 2007, hvor udvalget 
vedtog at fremsende forslag til ændring til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 
2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne med bemærkning om, at et flertal af udvalget 
ønsker, at elever fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. 
 
Der henvises til hoslagte sammendrag af de indkomne udtalelser. 
 
Økonomi: 
 
Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. 
Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal 
til Asaa. 
 
 
Bilag: 
Sammendrag af de fra Skolebestyrelserne indkomne udtalelser 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Anbefales. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godken-
der,  
 

• at den interne skole på ”Christiansminde” udvides med fritidstilbud til kl. 16.00. 
• at der godkendes en takst for 2007 på 8.680 kr. pr. måned svarende til 104.160 

kr. årlig 
• at taksten for skoledelen med virkning fra 1. august 2007 godkendes til 495 kr. 

pr. dag svarende til 180.675 kr. årlig 
Sagsfremstilling: 
Christiansminde oplyser, at man gennem en årrække har ønsket at styrke de eksterne 
elever med et bedre skoletilbud samt et mere udvidet og dokumenteret behandlingstil-
bud. En række af eleverne forlader skolen kl. 14.30 for at komme hjem til et tomt hus.  
 
I den seneste tid har skolen modtaget yngre elever, hvor forældre arbejder, specielt 
pigerne bliver ladt i stikken. Endvidere anføres, at skolen i den seneste tid har modta-
get yngre elever, hvor forældre arbejder, som derfor skal møde i en SFO inden de mø-
der på Christiansminde, samt afleveres der igen. Det er en meget dårlig løsning for 
disse børn, som i forvejen har svært ved at overskue tilværelsen. 
 
Pædagogik: 
Målgruppen er fortsat børn med adfærdsproblemer. Målgruppen omfatter specielt børn 
med tidlig frustration, men også børn med andre adfærdsmæssige problemer. For mål-
gruppen gør det sig ofte gældende, at de har en dobbeltdiagnose. Eleverne har ofte en 
diagnose ADHD, DAMP, har været seksuelt misbrugte eller andet. Der arbejdes ud fra 
konsekvenspædagogikken. Der arbejdes tillige ud fra en miljøterapeutisk tilgang, idet 
skolen tilpasser forholdene til den enkelte elevs behov. 
 
I forbindelse med omstruktureringen vil de to afdelinger blevet koblet tæt sammen for 
at udnytte personaleressourcerne samt faggruppernes ekspertice optimalt. 
 
Økonomi: 
 
Skoledelen - samlede udgifter............................................................. 3.613.500 kr. 
Pr. dag: 495 kr. – årlig: 180.675 kr. 
 
Fritidsdelen – samlede udgifter........................................................... 1.249.920 kr. 
Pr. måned: 8.680 kr. – årlig: 104.160 kr. 
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Børne- og Kulturenheden bemærker: 
 
Vedr. takst på skoledelen: 
Der er tale om en takstforhøjelse på 10,- kr. pr. dag fra 1. august 2007. Takstforhøjel-
sen vurderes at være rimelig. Det skal dog tilføjes, at det forudsættes, at de kommuner, 
der har elever på Christiansmindes interne skoler, varsel rettidigt herom.  
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Godkendt. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget for sit ved-
kommende anbefaler Byrådet, at det meddeles Aalborg Kommune, at kommunen ikke 
ønsker at overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. 
 
Det bemærkes, at henvendelsen tillige behandles af Fritids- og Kulturudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
Aalborg Kommune har henvendt sig til Brønderslev Kommune med forespørgsel om, 
hvorvidt Brønderslev Kommune vil overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 20-01 ”Offentlig formål Agersted, Asaa, Dron-
ninglund, Flauenskjold og Hjallerup” med anvendelse til offentlige formål som skoler, 
idrætsformål og institutioner for yngre og ældre. 
 
Aalborg Kommune har ikke længere brug for ejendommen og ønsker at ejendommen 
sælges hurtigst muligt. 
 
Aalborg Kommune anmoder derfor Brønderslev Kommune om at overtage ejendom-
men i henhold til planloven, da den ifølge lokalplanen kun må anvendes til offentlige 
formål. 
 
I tilfælde af at Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, anmodes 
om, at lokalplanen ændres hurtigst muligt, således at ejendommen kan anvendes og 
udbydes til salg til boligformål. 
 
Fagenheden forBørn og Kultur oplyser 
 

• At det har været undersøgt, om Brønderslev Kommune kunne leje ejendommen 
midlertidigt til fritidsklub i forbindelse med renovering af kommunens egen 
ejendom Præstevænget 2. Det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi Aalborg 
Kommune ønsker at sælge.  

 
• At Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, idet anvendel-

se af ejendommen forudsætter flere ændringer, såfremt det skal anvendes til 
klubformål. 

 
Det bemærkes endvidere, 
 
At såfremt kommunen vælger at overtage ejendommen, vil ejendommen blive værdi-
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sat til en pris, som Brønderslev Kommune skal betale for ejendommen 
 
At såfremt Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen og derfor – 
som ønsket af Aalborg Kommune – skal ændre lokalplanen for området, må man for-
vente lang sagsbehandlingstid i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt 
Brønderslev Kommune selv skal stå for dette arbejde. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Godkendt. 
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Drøftelse af budget 2008. 
 
Der vedlægges oversigt over indkomne ønsker fra institutionerne til drift og anlæg. 
 
 
Bilag: 
Oversigt over ønsker 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Udvalget foreslår følgende: 
 
Folkeskolen 
Drift: Udlevering af Folkeskolens Fantastiske Fortællinger til 
Forældre med børn i børnehaveklasse 30.000 kr. 
Anlæg: Renovering af skoler, herunder etablering af skoleboder 20.000.000 kr. 
Pædagogiske forbedringer – pulje 500.000 kr. 
 20.500.000 kr. 
Pasning – anlæg 
1) Hjallerup: Etablering af yderligere børnehavepladser 2.500.000 kr. 
     Etablering af 20 vuggestuepladser 3.500.000 kr. 
2) Ø. Brønderslev: Etablering af yderligere børnehavepladser 2.500.000 kr. 
3) Brønderslev by: Etablering af kombineret vuggestue/børneh. 10.000.000 kr. 
     Salg af institution -3.500.000 kr. 
4) Dronninglund: Etablering af 20 vuggestuepladser samt 
     Yderligere børnehavepladser 8.500.000 kr. 
5) Pulje til pædagogiske forbedringer 500.000 kr. 
I alt anlæg pasning 24.000.000 kr. 
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Indstilling: 
Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at drøfte rullende skolestart. 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive udleveret notat herom. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Der optages beslutningspunkt på næste dagsorden. 
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15/83 Orientering 
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1. 
Flauenskjold Skole: 
Skolen orienterer om, at der er fremsendt brev til Skolestyrelsen og Undervisningsmi-
nisteriet om forholdene omkring afholdelse af testen i matematik i 6. klasse, idet sko-
len gør opmærksom på, at forløbet er helt klart uacceptabelt og derfor er det meget 
usikkert, om resultatet er troværdigt. 
 
2. 
Karsten Frederiksen, Teknik- og Miljøudvalget melder tilbage, at Teknik- og Miljøud-
valget allerede har taget fat på problemerne med dræbersnegle. 
Karsten Frederiksen meddeler, at såfremt der ikke i løbet af august måned kommer en 
overordnet plan eller tilkendegivelse fra Miljøministeriet, er Karsten Frederiksen sin-
det at søge opbakning i Byrådet til om muligt at bruge Ferramol omkring kommunens 
institutioner eller evt. andet. 
 
3. 
Familiestyrelsen har udsendt mulige retningslinier for beklædning m.v. i relation til 
ansættelse af personer i kommunale dagtilbud og godkendelse af private pasningsord-
ninger. 
 
4. 
Dorde W. Bendtsen, Bredgade 139, 9700 Brønderslev skriver vedrørende Munkens 
klit. Hun oplyser, at hun synes at det er et flot tilbud til børnene og forældrene. Tak. 
Meddeler endvidere, at hendes 2 drenge nød at være ved havet og få en masse havluft 
og gode vandreture med kammeraterne samt de voksne. 
 
5. 
Priser for klubtilbud 4.-7. klasse, jfr. forespørgsel i udvalgets møde den 12. juni 2007 : 
Der kan vælges henholdsvis 10 og 20 timers modul. 
Betaling: 
10 timer: 420 kr. pr. måned 
20 timer: 840 kr. pr. måned 
 
Betaling i 11 måneder. 
 
6. 
Region Nordjylland indbyder til temadag den 26. oktober 2007 kl. 08.30 til 15.00 i 
Aalborg vedr. orientering om VISO’s tilbud og muligheder til myndigheder og borge-
re. 
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Bilag: 
Skrivelser af 2.7 og 3.7 2007 fra Flauenskjold Skole 
Skrivelse af 19.6 2007 fra Familiestyrelsen 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 
Fraværende:  Ingen 
Til efterretning. 
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