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Åbne sager: 

01/97 Mødeplan 2008 
 

J.nr.: 00.01.00 A10/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-22\Mødeplan 
2008.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets drøftelse af udarbejdet for-
slag til mødeplan for 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der henvises til, at Byrådet i sit møde den 11. oktober 2007 vedtog at fremsende for-
slag til mødeplan for 2008 til drøftelse i fagudvalgene. 
 
I henhold til forslaget afholdes der møder i Børne- og Ungdomsudvalget således: 
 
tirsdag den 8. januar 
tirsdag den 5. februar 
tirsdag den 4. marts 
tirsdag den 8. april 
tirsdag den 13. maj 
tirsdag den 10. juni 
tirsdag den 12. august 
tirsdag den 2. september 
tirsdag den 30. september 
tirsdag den 4. november 
tirsdag den 2. december  
 
Møderne starter kl. 15.30 
 
Bilag: 
Forslag til mødekalender for 2008 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Mødet den 13. maj flyttes til den 6. maj kl. 16.30. 
Mødet den 30. september flyttes til den 7. oktober. 
Mødet den 10. juni begynder kl. 16.30. 
Mødetidspunkt er generelt for møderne kl. 14.30. 
Der afholdes møder i de fælles rådgivende organer den 6. maj 2008 kl. 19.00, skoler, 
og den 10. juni 2008 kl. 19.00, daginstitutioner. 
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02/98 Ferieplan for skoleåret 2008/09 
 

J.nr.: 17.02.03 P15/ 
2007.1111-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-22\Ferieplan 2008-
09.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2008/09. 
 
Sagsfremstilling: 
Forslaget har været til udtalelse i Skolebestyrelserne. 
Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, Ø. Brønderslev Centralskole og til dels Flau-
enskjold Skole foreslår, at sidste skoledag før juleferien flyttes til lørdag den 20. de-
cember fremfor mandag den 22. december. 
Skolebestyrelsen ved Dronninglund Skole udtaler, at det ønskes, at juleferien forlæn-
ges med 1-2 dage og sommerferien afkortes med 1-2 dage. 
 
Øvrige skolebestyrelser anbefaler det fremsendte forslag. 
 
Fagenheden bemærker til forslaget om, at der skal være skoledag lørdag den 20. de-
cember, at Byrådet ikke kan besluttet at lave skoledag om lørdagen, men at den enkelte 
skolebestyrelse kan forlægge undervisningen til en lørdag. 
 
 
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 
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Sommerferie 27. juni 2009 – 
 

 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Fraværende:  Ingen 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
03/99 Lukkedage i daginstitutioner og skolefritidsordninger 
 

J.nr.: 16.06.00 G01/ 
2007.706-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-22\Lukkedage i 
daginstitutioner og skolefritidsordninger.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at det godkendes, at der er følgende lukke-
dage i børnehaver, skolefritidsordninger og landsbyordninger: 
 
24. december 
31. december 
Grundlovsdag 
Fredag efter Kr. Himmelfart 
 
Endvidere, at der kan holdes én årlig lukkedag til ”pædagogisk dag” på den enkelte 
institution.  
 
Herudover foreslås, at det godkendes, at institutioner samarbejder om at holde åbent på 
skift mellem jul og nytår og evt. enkelte uger i sommerferieperioden. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er erfaring for, at der på anførte enkeltdage ikke er ret mange børn. 
For så vidt angår lukkedag til ”pædagogisk dag” vil institutionen holde åbent med vi-
kar og forældrehjælp. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Fraværende:  Ingen 
Godkendt. Gældende for dagplejen også. 
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04/100 Børnemiljøvurdering 
 

J.nr.: 16.05.15 P05/ 
2007.1381-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-
22\Børnemiljøvurdering.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering for Børne- og Ung-
domsudvalget handleplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering for dagtilbud i 
Brønderslev Kommune. 
Sagsfremstilling: 
 
I henhold til dagtilbudslovens § 12 skal der i alle dagtilbud  udarbejdes en skriftlig 
børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psyki-
ske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børne-
miljøproblemer og indeholde en handlingsplan. 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet 
skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. 
Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurde-
ringen. 
For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter til-
knyttet den kommunale dagpleje.  
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvur-
deringen. 
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum 
hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet. 
Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Under-
visningsmiljø, jfr. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. 
 
Handleplan: 
 
Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. 
 
Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for, at der udarbejdes en børnemiljøvur-
dering. 
 
Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet skal tages 
hensyn til de konkrete forhold i dagtilbuddet. Det kan være forhold som f.eks. lejede 
bygninger, størrelse af grupperum, bærende vægge, kommunale aftaler om rengøring 
eller andre forhold der gør, at de ikke umiddelbart eller kun i begrænset omfang kan 
ændres. 
 
Børnemiljøvurderingen skal som minimum revurderes hvert tredje år. Det betyder, at 
den skal være færdigrevurderet senest tre år før sidste udførelse. 
Børnemiljøvurderingen skal revideres, hvis der sker ændringer i de fysiske, psykiske 
eller æstetiske forhold, som har betydning for Børnemiljøet. 
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Børnemiljøvurderingens handleplaner sendes til leder af dagpasningen og til pædago-
gisk konsulent. 
De handleplaner, som institutionen ikke selv kan løse uden kommunens hjælp, f.eks. 
på grund af problemer med bygninger, sendes til kommunens sikkerhedsleder for Børn 
og Kulturområdet. 
 
For dagplejen kan der udarbejdes én samlet børnemiljøvurdering, som så vidt muligt 
tager hensyn til de fysiske enheders forskelligheder. 
 
Børnemiljøvurderingen kan ligge som et tillæg til de pædagogiske læreplaner. 
 
Beskrivelse af børnemiljøet: 
 
Kortlægning 
 
Kortlægningen skal give et overblik over det fysiske, det æstetiske og det psykiske 
børnemiljø. 
 
Det fysiske miljø 
Handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. 
 
Det æstetiske miljø 
Handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene. 
 
Det psykiske miljø 
Handler om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. 
 
Vurderingsperspektivet 
 
”Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og i det omfang, det er muligt, ind-
drages børnenes oplevelse af det”. (BML § 3, stk.2). 
 
Dette betyder, at børnemiljøet skal ses med børnenes øjne, og at børnenes oplevelser af 
børnemiljøet skal indgå i den samlede vurdering i den grad det er muligt. 
 
Handlingsplan 
 
Handlingsplanen kan indeholde en beskrivelse af, i hvilken rækkefølge de konstatere-
de problemer planlægges løst, og hvordan indsatsen i øvrigt prioriteres. 
 
Inddragelse af forældrebestyrelsen og forældrekredsen i øvrigt 
 
Efter bestemmelsen i Børnemiljøvurderingens § 3, stk 5, skal børnemiljøvurderingen 
drøftes med pågældende forældrebestyrelse, så der er mulighed for, at forældrebesty-
relsens holdninger afspejles i børnemiljøvurderingen. Dette gælder både for kommuna-
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le og selvejende dagtilbud. 
 
Et godt børnemiljø indebærer blandt andet 
 

• En åben og positiv atmosfære 
• Demokrati og medbestemmelse 
• Sunde og behagelige bygninger 
• Udfordrende udearealer 
• Hygiejniske toiletter og puslepladser 
• Sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold 
• Velovervejede materialevalg 
• Ingen mobning 

 
Der er udarbejdet skema for hvert område for derved at sikre ensartethed i gennem-
gang og tilbagemelding. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Fraværende:  Ingen 
Udvalget opfordrer til at børnemiljøvurderingen gennemføres så enkelt som muligt. 
 
 
 
 
 
05/101 Budget 2008 
 

J.nr.: 00.30.10 S02/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-22\Budget 2008.doc ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Drøftelse af udmøntning af beslutninger i forbindelse med budget 2008. 
Sagsfremstilling: 
Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2008 besluttet følgende på Børne- 
og Ungdomsudvalgets område: 
 
Folkeskolen: 
Kompensation for årligt pensionsbidrag, nyansatte lærere. Området 
forudsættes selv at dække halvdelen af merudgiften........................... - 333.000 kr. 
 
Børnepasning: 
Bortfald af tilskud til private, der opretter pasningsinstitution............ - 148.000 kr. 
Nedlæggelse af midler til støtte til flygtningefamilier......................... - 280.000 kr. 
Bortfald af administrationsudgifter ved nedlæggelse af Sct. Georgs 
Gårdens klubtilbud................................................................................. - 64.000 kr. 
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Tilsyn dagplejen, ansættelse af yderligere tilsynsførende ..................... 600.000 kr. 
Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave 4. kvartal 2008 ........... - 145.000 kr. 
 
Opmærksomhedspunkter: 
 
Udsatte børn og unge: 
Med udgangspunkt i fastholdelse af det eksisterende budget på området skal der gen-
nemføres tiltag til styrkelse af forebyggelsesindsatsen med henblik på fremtidig mini-
mering af udgifter til anbringelse. Børne- og Ungdomsudvalget er tovholder på denne 
indsats. Forslag til initiativer skal forelægges til politisk behandling senest 1. marts 
2008. 
 
Kommunale bygninger/anlæg: 
Anvendelse af budgetbeløb afsat til anlægsprojekter inden for folkeskoleområdet skal 
detailbeskrives inden 1. juni 2008. I denne beskrivelse skal tidligere planlagte projek-
ter indgå som parameter. 
 
Produktionsskolen: 
Byrådet ønsker at fastholde produktionsskole som tilbud til unge i Brønderslev kom-
mune. 
Med garanti for tilskudsbeløb svarende til nuværende dobbelte grundtilskud til skolen, 
indgår kommunen og skolen en udviklingsaftale om visitering af elever, samt øvrige 
anvendelse af skolens tilbud for unge. 
 
Voksenelever/EGU: 
Der afsættes 350.000 kr. dels til kommunal ansættelse af voksenelever og des til styr-
ket indsats på EGU. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Fraværende:  Ingen 
Udvalget forventer at kunne drøfte administrative oplæg om 

• Produktionsskolen i november 2007 
• Udsatte børn og unge i december 2007  
• 40 børn yderligere i børnehaverne januar 2008 
• Målsætning for folkeskolen i januar 2008 
• Anlægsprojekter i folkeskolen januar/februar 2008 



Børne- og Ungdomsudvalget, 22. oktober 2007 Side 158 

•  
06/102 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-10-22\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Fagenheden orienterer om, at man har tilskrevet Tolstrup-Stenum Friskole vedr. sko-
lens opgørelse af antal elever for 2007. 
 
 
2. 
Rapport fra ”Skoven er din”, 1. halvår 2007. 
 
3. 
Skolechef Per Haugaard orienterer om Kostpolitik. 
 
4. 
Orientering om skovbørnehaven. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. oktober 2007 
Fraværende:  Ingen 
Til efterretning. 
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