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Åbne sager: 

01/84 Produktionsskolerne 
 

J.nr.: 18.17.00 Ø40/ 
2007.508-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-
25\Produktionsskolerne.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Drøftelse af evt. tilskud til den fusionerede produktionsskole i Brønderslev Kommune 
for 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Udvalgets beslutning i møde den 24. april 2007, hvor det blev beslut-
tet at meddele den fusionerede produktionsskole, at der optages forhandling om behov 
for yderligere tilskud med henvisning til, at der fremover ikke gives tilsagn om 2 
grundtilskud. 
 
Formanden og næstformanden har afholdt møde med repræsentanter fra Brønderslev-
Pandrup og Dronninglund Produktionsskoler. Det blev aftalt, at produktionsskolerne 
skulle fremsende deres 1. udgave af budget for 2008. 
 
Forslaget er p.t. ikke modtaget. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Drøftelsen henvises til budgetseminariet. 
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02/85 Rammeaftale for tilbud og specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet 
 

J.nr.: 16.00.01 P27 
2007.762-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Rammeaftale for 
tilbud og specialinstitutioner på social- og 
specialundervisningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår, at Byrådet at godkender forslag til Ram-
meaftale for 2008 for de kommunale tilbud og institutioner på det social- og special-
undervisningsområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
Socialområdet: 
Rammeaftalen for socialområdet regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsfor-
pligtigelse. Rammeaftalen regulerer endvidere grundlaget for Kommunalbestyrelser-
nes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kom-
mune har overtaget i henhold til lov om social service § 186 og 190 samt lov om al-
mene boliger § 185 C. 
 
Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår Specialbørnehaven Himmelblå, 
Dronninglund, med 8 pladser. 
 
Specialundervisningsområdet: 
I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftaler på social- og specialun-
dervisningsområdet som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeafta-
lerne indgås årligt mellem kommuner i regionen og Region Nordjylland, og aftalen har 
som hovedmål at sikre, der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af til-
bud til borgerne. Et andet hovedmål er at bidrage til et smidigt og tillidsfuldt samar-
bejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland. 
 
Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra 1. januar 2008 og om-
fatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstil-
bud til børn og unge under 18 år, jfr. lov om folkeskolen § 20, stk. 3 og for voksne, jfr. 
lov om specialundervisning for voksne, § 1, stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne 
med tale-, høre- og synsvanskeligheder, jf. lov om specialundervisnings for voksne § 
1, stk. 3.  
 
Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret en række mål og vi-
sioner for udviklingen af specialundervisningsområdet i region Nordjylland. Der er 
dels formuleret mål og visioner for borgerne, som sikrer, der er specialiserede tilbud til 
rådighed af høj faglig kvalitet og dels mål og visioner for bruger- og pårørendeinddra-
gelse. Der er endvidere i 2007 etableret faglige netværk på tværs af kommunerne og 
Region Nordjylland med henblik på at sikre faglig udvikling og dokumentation. Ende-
lig er der formuleret mål og visioner for det fremtidige samarbejde mellem kommu-
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nerne og Region Nordjylland, hvor fokus er gensidig dialog, således at et tæt og tillids-
fuldt samarbejde sikres.  
 
Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger om et 
uændret forbrug i 2008 i forhold til det eksisterende niveau. Der har således ikke været 
grundlag for en ændring af pladsantallet på tilbuddene omfattet af rammeaftalen. 
 
Kommunerne har i de kommunale redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige 
udviklingstendenser. Ud fra de kommunale redegørelser alene er der derfor ikke 
grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af til-
bud. 
 
Kommunerne og Region Nordjylland er dog enige om, at der med afsæt i tidligere er-
faringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er behov for en nærmere 
udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt sene-
re beslutning om konkrete udviklingstiltag. Dette vil blandt andet ske via udvalgte fo-
kusemner for 2008. 
 
Kontaktudvalget har blandt andet på baggrund af de kommunale redegørelser og anbe-
falinger fra den administrative styregruppe besluttet at anbefale nedenstående fokus-
områder for 2008 inden for specialundervisningsområdet: Unge med særlige behov – 
herunder unge med høretab og døvblindhed. 
 
 
Bilag (kun elektronisk – kan ses ved henvendelse i Fællessekretaiatet): 
Følgebrev rammeaftaler 2008 til kommunerne 
Udkast til Rammeaftale socialområdet 2008-6 - endelig udkast 
Udkast til Rammeaftale specialundervisning 2008-6 - endelig udkast (2) 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Anbefales godkendt. 
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03/86 Folkeskolens Kvalitetsrapport 
 

J.nr.: 17.01.10 P05/ 
2007.1289-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Folkeskolens 
Kvalitetsrapport.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 
 
1. Forslag til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 
 
2. Forslag til følgende handlinger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsrapport       
for Folkeskolen til udtalelse i Skolebestyrelserne: 
 
a. Skolerne skal til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere i hvilket omfang plan    
lagte undervisningstimer bliver 

- gennemført 
- gennemført med vikar 
- aflyst 

 
b. Skolerne skal sammen med PPR til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere 
hvordan elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller special-
skoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog klarer sig i forhold 
til eleverne under ét 
 
c. Der ønskes en beskrivelse af skolernes valgfagsordning, samt forslag til hvordan vi 
kan få flere elever til at vælge valgfag 
 
d. Forvaltningen, politikere og skolerne udarbejder en udbygnings- og renoverings-
plan for skolebygninger med hensyntagen til skolestruktur og prognoser 
 
e. Forvaltningen og skolerne beskriver, hvordan vi bedst udnytter efteruddannelses-
indsatsen – penge / timer 
 
f. Forvaltningen og Skolegades Skole laver et udredningsarbejde i forhold til to-
sprogede elever på Skolegades Skole 
 
g. Skolerne skal udarbejde principper for skolens arbejde med resultaterne af de nati-
onale test 

- skoleledelsen i forhold til læreren / lærerteamet  
- læreren i forhold til klassen, den enkelte elev og forældrene 

 
h. Fødeskolen og overbygningsskolen skal danne fælles fagudvalg - som minimum et 
fagligt samarbejde mellem faglærerne i 7. – 9. klasse startende efter fagfordelingen i 
skoleåret før 
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i.  De skoler, der har fået timer til dansk som 2. sprog, skal beskrive 
- organisation 
- lærerprofiler 
- pædagogiske overvejelser 

 
Sagsfremstilling: 
 
Byrådet skal inden 15. oktober behandle Kvalitetsrapporten for Folkeskolen.  
Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Fagenheden for Børn og Kultur ud fra de bidrag 
den enkelte skole har indsendt i arbejdsgrundlag for Brønderslev Kommunes kvalitets-
rapport. 
Formålet med Kvalitetsrapporten er at styrke Byrådets mulighed for at varetage deres 
ansvar for folkeskolen, give et grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på 
kommunens skoler og træffe beslutning om opfølgning. Rapporten skal også bidrage 
til at skabe åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Derudover har kommunen valgt at ud-
forme tilsynet på en sådan måde, så det ud over at dokumentere givne forhold også 
understøtter kvalitetsudviklingen i skolen, og derfor gennemføres der hvert år et til-
synsbesøg på alle skoler. 
Det er endvidere et formål at sikre, at tilsynet med skolerne er en integreret del af prin-
cipper og forudsætninger for Aftalestyring i Brønderslev Kommune. 
 
I henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i 
Byrådets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen skal kvalitets-
rapporten belyse 3 overordnede temaer: 
 

• Rammebetingelse 
• Pædagogiske processer 
• Resultater 

 
Desuden skal der foretages en sammenfattende helhedsvurdering af følgende 4 temaer: 
 

• Det faglige niveau – på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen 
• Indsatsområder besluttet i Byrådet 
• Specialpædagogisk bistand 
• Undervisning i dansk som 2. sprog 

 
 
Kvalitetsrapporten består af 

• Selve rapporten 
• Bilag – skolernes bidrag til Kvalitetsrapporten 
• En beskrivelse af resultaterne i de nationale test (fortroligt materiale, se dagsor-

den for lukket møde). 
• Skolebestyrelsernes udtalelser 

 
Tidsplan 
3. maj – 20. juni  Skolerne indsamler data 
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25. august Kvalitetsrapporten + spørgeguide sendes til sko-
lerne 

25. august – 15. september Tilsynsbesøg på skolerne 
15. september  Frist for skolebestyrelsernes udtalelser 
25. september Kvalitetsrapport behandles i Børne- og Ung-

domsudvalget 
11. oktober Byrådet behandler kvalitetsrapporten og godken-

der forslag til handlinger 
11. oktober – 1. december Byrådets forslag til handlinger i forhold til Kvali-
   tetsrapporten til udtalelse i skolebestyrelserne 
13. december Byrådsmøde, hvor kommunale og skolemæssige 

handlinger besluttes 
 
 
Økonomi 
Der er ingen økonomi i forbindelse med selve Kvalitetsrapporten, men der kan i for-
hold til de foreslåede handlinger forekomme udgifter eller eventuelle omprioriteringer. 
 
Lovgrundlag 
Folkeskolelovens § 40 a. 
Benkendtgørelse nr. 162 af 22/02-2007 
 
Bilag: 
Kvalitetsrapporten incl. lukket del. (intern rapport) 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Kvalitetsrapporten anbefales godkendt. 
De foreslåede handlinger anbefales godkendt. 
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04/87 Ændring vedrørende skolestrukturen 
 

J.nr.: 17.01.05 P15/ 
2007.707-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Ændring 
vedrørende skolestrukturen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Genoptagelse af sag nr. 15/290 fra Byrådets møde den 13. september 2007, hvor sagen 
udgik af dagsordenen. 
 
Nyt materiale – vedhæftet: 

• Notat af 12. september om skolekørsel af 8. og 9. klasse fra Agersted til Asaa 
Skole 

• Notat af 13. september 2007 vedr. besparelse på rute 648 ved flytning af over-
bygningslever fra Jerslev til Brønderslev 

 
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. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
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Bilag: 
 Notater vedrørende skolekørsel 
 
 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Anbefales godkendt. 
Udvalget ønsker konsekvensen af de udarbejdede notater om skolekørslen indarbejdet 
i sagsfremstillingen. 
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05/88 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Tofte-
gårdsskolen 
 

J.nr.: 82.18.00 S05/ 
2007.1290-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Frigivelse af 
rådighedsbelæb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 75.000 kr. af afsat rå-
dighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer in-
den for folkeskoleområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
Erhvervsklassen på Toftegårdsskolen er blevet udvidet fra 14 til 20 pladser. I den for-
bindelse er der behov for nogle bygningsmæssige ændringer. 
 
Der er tale om følgende ændringer: 
 
Etablering af skillevæg ............................................................................ 18.000 kr. 
Niveaulering og linolium ......................................................................... 42.000 kr. 
Branddør .................................................................................................... 3.000 kr. 
Nedtagning af el ......................................................................................... 2.000 kr. 
Fodlister ..................................................................................................... 5.000 kr. 
Diverse ....................................................................................................... 5.000 kr. 
 
I alt ........................................................................................................... 75.000 kr. 
 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Anbefales godkendt 
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06/89 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\2007-09-25\Frigivelse af 
rådighedsbeløb - IT.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 330.000 kr. af afsat 
rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr. 301303 på 4.150.000 kr. til renoveringer 
inden for folkeskoleområdet. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Udvalgets møde den 28. august 2007, hvor det blev besluttet at anbe-
fale frigivelse af 1.456.144 kr. (2.036.144 kr.–580.000 kr.) til nedenstående projekt.  
 
I forhold til det fremsendte forslag vedtog Udvalget at udsætte udskiftning af servere 
på Brønderslev skoler for i alt 580.000 kr. til 2008. 
 
Der er efterfølgende gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at udskifte dataserver 
incl. licenser og installationer. Prisen herfor er opgjort til 330.000 kr. 
 
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. 
 
 
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 til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Anbefales frigivet. 
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07/90 Budgetvejledninger 2008 for private botilbud og opholds-
steder 
 

J.nr.: 16.29.00 P21/ 
2007.1167-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-
25\Budgetvejledninger 2008 for private botilbud og opholdssteder.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Center for økonomi foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender vedlagte budgetvej-
ledning som grundlaget for udarbejdelse og godkendelse af de private tilbuds budgetter for år 
2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der er udarbejdet budgetvejledninger for år 2008 til anvendelse for private botilbud for voks-
ne og opholdssteder for børn og unge.   
 
Det bærende element i det økonomiske tilsyn er, at kommunen skal påse, at der ikke sker pri-
vat formueakkumulation for offentlige midler, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 
herunder at serviceniveauet er rimeligt og at ekstraordinære økonomiske dispositioner skal 
godkendes. Der vil altid være tale om en konkret vurdering i forbindelse med godkendelsen af 
de private tilbuds budgetter. 
 
Grundlaget for det økonomiske tilsyn har hjemmel i Servicelovens §142, stk. 5 (opholdsste-
der) og § 144 (private botilbud) og har fundet yderligere konkretisering i henholdsvis Social-
ministeriets vejledninger og Danske Regioner og KL´s vejledning. Disse vejledninger angiver 
i forhold til det økonomiske tilsyn de overordnede principper for kommunernes praksis med 
godkendelse og tilsyn med de private tilbud. For at skabe yderligere entydighed og konsistens 
har tidligere godkendende myndighed (Nordjyllands Amt) udarbejdet årlige budgetvejlednin-
ger for de to områder. I et samarbejde mellem de nordjyske kommuner er disse budgetvejled-
ninger blevet redigeret således, at disse kan anvendes som grundlag for vurdering og godken-
delse af budgetter for 2008 for tilbud i alle de nordjyske kommuner. 
 
Der er ikke tale om ændringer i forhold til sidste års vejledninger. Det er valgt at videreføre en 
procentuel fremskrivning af gennemsnitslønningerne. 
 
Med Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse af budgetvejledningen udstikkes de nærmere 
rammer for de private tilbuds udarbejdelse af budgetter samt administrationens kompetence i 
forhold til budgetgodkendelse. Der vil i almindelighed ikke være adgang til at fravige vejled-
ningerne.  
 
Lovgrundlag 
Servicelovens § 142, stk.5, § 143 og § 144 samt bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006. 
 
Økonomi 
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 
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Bilag: 
Vejledende retningslinier for budget for år 2008 for opholdssteder for børn og unge 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Godkendt. 
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08/91 Vedtægter for dagplejen 
 

J.nr.: 16.06.40 P24/ 
2007.1292-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Vedtægter for 
dagplejen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden forBørn- og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
forslag til vedtægter til forældrebestyrelsen for Brønderslev Kommunes dagpleje. 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med sammenlægning af dagplejen i ny Brønderslev Kommune er der be-
hov for nye vedtægter. 
 
 
Bilag: 
Forslag til fremtidige vedtægter i dagplejens forældrebestyrelse 
 
 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Godkendtes. 
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09/92 Anvendelse af puljen til bedre kvalitet i dagtilbud 
 

J.nr.: 16.05.00 Ø36/ 
2007.1293-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Anvendelse af 
puljen til bedre kvalitet i dagtilbud.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godken-
der følgende anvendelse af de tildelte 1.288.000 kr. fra Statens pulje til kvalitetsfor-
bedringer i dagtilbud for børn 0-6 år: 
 
Fælles projekt i relationspædagogik ................................................... 1.143.840 kr. 
Smørhullet – oprettelse af ”Oasen” – et uderum for udsatte børn........... 70.000 kr. 
Kornumgaard – udvikling af legepladsen m.v......................................... 70.000 kr. 
Sprogposer- materiale til sprogtræning målrettet 2-sporgede børn ......... 60.000 kr. 
Fællesprojekter mellem Sct. Georgs Gården, Hedelundsgades børne- 
have, Børnehuset Jyllandsgade, Børnehaven Midgaard ........................ 100.000 kr. 
 
I alt ...................................................................................................... 1.443.840 kr. 
 
Merudgift ............................................................................................... 155.840 kr. 
 
Merudgiften finansieres inden for Børnepasningsområdets eget budget. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der har været nedsat en tværfaglig styregruppe bestående af 7 medlemmer til udvæl-
gelse af og indstilling af projekter. Styregruppen har behandlet 22 ansøgninger til loka-
le projekter og 1 ansøgning om et fællesprojekt, der dækker hele dagpasningsområdet. 
 
På baggrund af faglige drøftelser, der tager afsæt både i formålet med kvalitetspuljen,  
generelle behov og tendenser i det danske samfund og vores kommune specifikt, ind-
stiller styregruppen enigt, at midlerne fra kvalitetspuljen fordeles mellem 5 lokale pro-
jekter og 1 fælles projekt, der er tiltænkt hele dagpasningsområdet 0-6 år – altså både 
dagplejen og daginstitutionerne. Styregruppen indstiller således, at der af puljen an-
vendes kr. 300.000 til lokale projekter, og dermed kr. 1.143.840 til det fælles projekt 
om relationspædagogik. 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af projekterne: 
 
1. Fælles projekt i relationspædagogik. 
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Relationspædagogik omhandler ”det” der sker i mødet mellem mennesker – her med 
særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen 
og dagplejeren – og barnet. Det er i samspillet med andre mennesker at vi udvikler 
vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modta-
ger anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.  
Relationspædagogik er ressourceorienteret. Det tager udgangspunkt i det der er, og 
ikke i mangler og fejlfinding. Det handler om at fokusere på det der fungerer, det der 
går godt, det der giver mulighed for udvikling og trivsel. Relationspædagogik virker 
inkluderende og modvirker eksklusion. 
Da man derfor beskæftiger sig med helt væsentlige forhold, vil det have stor værdi at 
have en kvalificeret, fælles teoretisk og praktisk pædagogisk platform og forståelse i 
kommunen. I særdeleshed i forhold til børn med særlige behov, men også helt gene-
relt. Relationspædagogik kan umiddelbart knyttes til læreplaner, børnemiljøvurderin-
ger og kommunens overordnede børnepolitik og være en bærende kraft i implemente-
ringen heraf i dagligdagen. 
 
Der kan gives 3 hovedbegrundelser for at midlerne til kvalitetsudvikling bør anvendes 
til uddannelse i relationspædagogik: 
 

1. Generel højnelse af det faglige niveau vedr. kerneydelsen. 
2. Udvikling af fælles fagligt sprog til beskrivelse af og refleksion over kerneydel-

sen  - det der ofte er kaldt den ”tavse viden”. 
3. Fælles projekt for alle på tværs af den gamle kommunegrænse til gavn for sam-

hørigheden inden for hele småbørnsområdet i den nye kommune. 
 
Styregruppen er enige om, at det fælles projekt skal være obligatorisk for daginstitu-
tionerne og dagplejen. I modsat fald bortfalder den fællesskabs dannende værdi ved 
at have et fælles projekt i kommunen. Derfor er det vigtigt, at der bruges ressourcer 
på at motivere ledere og personale. Dette er indtænkt i projektet, og opstartsmødet er 
tænkt som en væsentlig faktor for at motivere. Til opstartsmødet vil deltage en række 
kompetente kapaciteter på området som oplægsholdere. 
 
Styregruppen har samarbejdet med CVU Nordjylland om udarbejdelse af detaljeret 
projektbeskrivelse med tilhørende organisering af uddannelsesforløb, der både omfat-
ter teoretiske såvel som praktisk funderede forløb. CVU’s uddannelsesplan vedlægges 
som bilag 2. CVU Nordjylland er kompetencecenter i Danmark for relationspædago-
gik. Bemærk at starttidspunkter i beskrivelsen kun er vejledende. Det er intentionen at 
uddannelsesforløbet starter i december 2007. 
 

• Antal ansatte omfattet: 471 dagplejere, dagplejepædagoger, ledere, pædagoger 
og pædagogmedhjælpere - m.a.o. samtlige ansatte på 0-6 års dagpasningsområ-
det. 

• Total pris inkl. undervisning, materiel og forplejning: kr. 1.143.840,00 excl. vi-
karudgifter. 
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• Pris pr. deltager, gennemsnit: kr. 2.428,00. (Det skal dog bemærkes, at der for 
de forskellige personalekategorier er forskellige uddannelsesforløb med variati-
on på varighed og konkret indhold og derfor er den reelle pris pr. deltager varie-
rende. ) 

• Timeforbrug i alt over 3 år 9.408 t. 
• Vikarforbrug ved 1:1 dækning: 9.408 t. (I praksis vil vikarforbruget dog være 

mindre, da man i et vist udstrækning  - i lighed med andre uddannelsesforløb 
for ansatte, ved ferier o.l. – er i stand til at organisere sig således, at vikarfor-
bruget minimeres i videst mulige omfang.) 
Dagplejen og daginstitutionerne har indvilget i at medvirke til finansiering af 
vikarudgifterne. 
 

2. Lokale projekter: 
 
Af lokale projekter indstilles følgende til gennemførelse: 
 
1. Smørhullet – oprettelse af  ”Oasen” – et uderum for udsatte børn .... 70.000 kr. 
2. Kornumgaard – udvikling af legepladsen m.v. .................................. 70.000 kr. 
3. Sprogposer – materiale til sprogtræning målrettet 2-sprogede børn.. 60.000 kr. 
4. Fælles projekt mellem 4 institutioner (3 projekter) **..................... 100.000 kr. 
            
**Der er en lang række lighedspunkter mellem de 3 projekter under (4) og det forud-
sættes derfor, at de i stor udstrækning vil kunne kombineres. 
 
Projektbeskrivelser for de udvalgte projekter vedlægges som bilag 4.1 – 4.4. 
 
Med udvælgelsen af lokale projekter har styregruppen taget udgangspunkt i ansøg-
ningernes beskrivelser og indhold af projekternes formål. Samtidig har styregruppen 
udpeget projekter, hvor erfaringerne umiddelbart vil kunne omsættes til andre institu-
tioner. Styregruppen har også villet signalere vigtigheden af bevægelse, udelivet og 
legepladsudvikling, ligesom der har været søgt sammenhæng med kommende sund-
hedspolitik, Børnemiljø-vurderinger og pædagogiske læreplaner. 
 
En række af de øvrige ansøgte lokale projekter vil kunne dækkes under det fælles 
projekt i relationspædagogik. Blandt andet et lokalt projekt med samme tema, et pro-
jekt for at skabe større rummelighed og et projekt med henblik på at forbedre mulig-
hederne for at håndtere børn med særlige behov. 
 
 
Bilag: 
Kvalitetsforbedring i dagtilbud 0-6 år - ansøgning om projektmidler 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan 
Godkendt. 
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10/93 Orientering. 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-09-25\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Heidi Bomholt Madsen, Bålhøj 43, 9700 Brønderslev har fremsendt brev om fortsæt-
telse af det lille hus i børnehaven Myretuen. 
Fagenheden har skrevet til pågældende og gjort opmærksom på, at processen for udar-
bejdelse af Masterplan for dagpasningsområdet først er igangsat nu og at forældrebe-
styrelserne inddrages i arbejdet. 
 
2. 
Forældrene til elever i børnehaveklassen på Klokkerholm Skole har skrevet brev om 
forholdene for klassen. 
Klokkerholm skole har ændret på forholdene, hvilket betyder, at børnehaveklassen 
flyttes tilbage til sit gamle lokale på skolen. 
 
3. 
Der henvises til udvalgets møde den 28. august 2007 vedr. drøftelse af Rullende skole-
start: 
Fagenheden oplyser: 
Der har været gennemført forsøg med rullende skolestart over to omgange. Den første 
runde blev afsluttet med en evalueringsrapport, som blev udgivet i 2003 af Uddannel-
sesstyrelsen. 
Anden runde er gennemført i perioden 1. januar 2006 og frem til 31. juli 2007. Perio-
den er derfor udløbet p.t., men der er ikke udgivet en evalueringsrapport fra denne pe-
riode. 
Der er p.t. ikke lovhjemmel til at gennemføre rullende skolestart. 
 
Evalueringsrapporten fra 2003 indeholder følgende afsnit: 
 
2.3. Svært at afgøre økonomisk effekt. 
Ressourcemæssigt medfører rullende skolestart nogle fordele på forskellige områder, 
men det er svært at dokumentere den økonomiske nettoeffekt. I første omgang med-
virker rullende skolestart til at presset på børnehaver og dagplejer mindskes, idet der 
på grund af rullende skolestart ikke længere i børnehaverne opsamles en større gruppe 
af børn forud for skoleårets begyndelse. 
 
Derudover viser evalueringen, at forbruget af specialundervisning i nogen grad påvir-
kes af rullende skolestart. Rullende skolestart medfører ikke direkte besparelser på 
specialundervisningsområdet, men de penge, der tildeles til specialundervisningsom-
rådet prioriteres anderledes og anvendes bredere og bedre på flere børn. 
 
Udover nævnte besparelser er der også udgifter forbundet med indførelsen af rullende 
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skolestart. Især i forberedelses- og opstartsfasen er der behov for tilførsel af ekstra res-
sourcer. Efter indførelsen af rullende skolestart er de løbende udgifter imidlertid ikke i 
særlig grad ændret. 
 
Den samlede rapport kan findes på www.uvm.dk 
 
4. 
Nyt fra Skolerådet, august 2007. 
 
 
Bilag: 
Nyt fra Skolerådet 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. september 2007 
Fraværende: Adnan Jedan og Jette Ramskov. 
AT-påbud på Asaa, Flauenskjold og Agersted Skoler udsættes. 
Til efterretning. 
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