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Åbne sager: 

01/118 KL-projekter og kvalitetsudvikling 
 

J.nr.: 16.06.00 P20/ 
2007.1600-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\KL-projekter og 
kvalitetsudvikling.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godken-
der, at Brønderslev Kommune lægger billet ind på at deltage i Kommunernes Lands-
forenings fælleskommunale kvalitetsprojekt, nr. 7 – God kvalitet og høj faglighed i 
dagtilbud. 
 
Sagsfremstilling: 
Det fælleskommunale kvalitetsprojekt er forankret i 20 delprojekter, som interesserede 
kommuner kan tilmelde sig med henblik på at indgå aktivt i et fælles udviklingsarbej-
de. Delprojekterne er udvalgt, fordi mange kommuner for øjeblikket har sat fokus på 
kvalitetsudvikling på disse temaer i forbindelse med opgave- og strukturreformen, og 
på grund af deres relation til regeringens kvalitetsreform. 
 
De fleste delprojekter er nye, mens enkelte bygger på igangværende projekter. Ar-
bejdsformen i de enkelte delprojekter er forskellig. I nogle delprojekter forudsættes en 
meget høj grad af involvering fra de kommunale repræsentanter i det praktiske udvik-
lingsarbejde, mens der i andre i højere grad lægges op til, at deltagerne skal levere in-
put til udvikling og forbedring af konkrete oplæg. Dertil kommer, at konkretiseringen 
af projekterne i nogen grad vil kunne påvirkes af de kommuner, der melder sig til pro-
jekterne. 
 
Der er tale om følgende 20 projekter: 
Projekt 1. God ledelse er en forudsætning 
Projekt 2. Lederudvikling 
Projekt 3. Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner 
Projekt 4. Lederevaluering generelt 
Projekt 5. Ledernetværk 
Projekt 6. God kvalitet og høj faglighed i folkeskolen 
Projekt 7. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud 
Projekt 8. Hvordan skal kommunerne udvikle demensindsatsen og drage nytte af de 
hidtidige erfaringer? 
Projekt 9. Arbejdstilrettelæggelse på ældre- og sundhedsområdet – opgave- og kompe-
tenceglidning 
Projekt 10. Uddannelse og kompetenceudvikling 
Projekt 11. Værktøjer til dokumentation og styring af attraktive arbejdspladser 
Projekt 12. Arbejdsmiljø 
Projekt 13. En enkel kvalitetsmodel for hele kommunen 
Projekt 14. Fælleskommunal ledelsesinformation 
Projekt 15. Styringsmodeller i kommunerne 
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Projekt 16. Administrative modeller, herunder intern regelstyring 
Projekt 17. Sammenhæng i opgaveløsningen 
Projekt 18. Brugerundersøgelser i kommunerne 
Projekt 19. Bedre Borgerbetjening 
Projekt 20. Kvalitet i specialiserede tilbud på social- og sundhedsområdet. 
 
Økonomi: 
Deltagerbetalingen udgør 50.000 kr. pr. kommune pr. år. Projektet forventes at forløbe 
fra april 2008 til ultimo 2009, det vil sige i alt 100.000 kr. KL bidrager ligeledes med 
midler til samarbejdets gennemførelse. 
 
Fagenheden oplyser, at det forventes, at deltagerbetalingen vil kunne findes inden for 
budgettet. 
 
Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Bilag: 
KL's projektbeskrivelse 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender fagenhedens forslag. 
 
 
 
 
 
02/119 Folkeskolens kvalitetsrapport 
 

J.nr.: 17.01.10 P05/ 
2007.1621-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\Folkeskolens 
kvalitetsrapport.doc 

ÅBEN SAG
BU/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende handlinger 
i forbindelse med udarbejdelse af Folkeskolens kvalitetsrapport: 
 
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 
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til eleverne under ét 
 
c. Der ønskes en beskrivelse af skolernes valgfagsordning, samt forslag til hvordan 
kommunen 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 kommunen bedst udnytter efterud-
dannelses-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 
 
i.  De skoler, der har fået timer til dansk som 2. sprog, skal beskrive 

- organisation 
- lærerprofiler 
- pædagogiske overvejelser 

 
Sagsfremstilling: 
 
Byrådet vedtog i sit møde den 11. oktober 2007 at sende de anførte forslag til handlin-
ger til udtalelse i skolebestyrelserne. 
 
Skolebestyrelserne har anbefalet de foreslåede handlinger. 
 
Enkelte af skolebestyrelserne anfører, at det er vigtigt, at der er en nøjagtig definition 
af begreberne. Fagenheden oplyser, at dette vil blive udarbejdet. 
 
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. 
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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 

 
 
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: 
Udtalelser fra Skolebestyrelserne 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse. 
Udvalget ønsker, at der på baggrund af Skolebestyrelsernes udtalelse sker en nøjagtig-
definition af begreberne. 
 
 
 
 
 
03/120 Tværfaglig Sundhedspolitik 
 

J.nr.: 16.00.00P22 
2007.1387-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\Tværfaglig 
Sundhedspolitik.doc 

ÅBEN SAG
UP/TM/SO/BE/BU/FK

Indstilling: 
Byrådet forventes i møde den 13. december 2007 at godkende skitse til sundhedspoli-
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tik samt proces- og tidsplan for sundhedspolitikken. 
 
Det videre arbejde er under forudsætning af Byrådets godkendelse den 13. december 
2007. Ellers bortfalder punktet. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Ung-
domsudvalget drøfter, hvilke indsatsområder udvalget ønsker at medvirke ved.  
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at fagenheden deltager i følgende indsats-
områder: 
 
Fællesskab: Deltagelse i foreningsliv 
Livsstil – mad og måltider: Kostpolitikken 
Motion: Bevægelsespolitik 
 
Mette Krogh kommer til mødet kl. 17.30. 
 
Sagsfremstilling: 
Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har udarbejdet 
forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med at udforme en sundhedspolitik. Samti-
dig er der udarbejdet en skitse til den foreløbige sundhedspolitik. Skitsen peger på 
hvilket indhold, der overordnet skal være i sundhedspolitikken, skitseret ved indsats-
områder og temaer. Disse udfyldes først, når fagudvalgene og arbejdsgrupperne har 
defineret indholdet.  
 
Forslaget er udformet på baggrund af resultaterne i HEPRO-undersøgelsen og med 
hensyntagen til, at Sammenlægningsudvalget har ønsket en bred inddragelse i udform-
ning af en sundhedspolitik. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe for hvert enkelt ind-
satsområde. Arbejdsgrupperne er alle hurtigarbejdende og skal i løbet af 5 uger have 
formuleret korte indspark til sundhedspolitik og deraf følgende handlingsplaner. Efter-
følgende sammenskrives teksterne af projektleder. Når det endelige forslag er færdigt, 
forelægges det dels ved temamøde for Byrådet, dels behandles forslaget i alle politiske 
udvalg.  
 
Ud over de nedsatte arbejdsgrupper vil også borgerne og øvrige eksterne interessenter 
blive inddraget ved borgermøder henholdsvis 14. og 15. januar. 
 
 
Bilag: 
Forslag til politik SU 22 10 
Procesbeskrivelse - sundhedspolitik 
Tids- og handleplan - sundhedspolitik 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender fagenhedens forslag. 
 
 
 
 
 
04/121 Psykiatriplan - Region Nordjylland 
 

J.nr.: 16.24.00 K04/ 
2007.1495-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\Psykiatriplan - 
Region Nordjylland.doc 

ÅBEN SAG
BU

 

Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager ud-
kast til psykiatriplan for Region Nordjylland til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland har sendt udkast til psykiatriplan til høring. 
 
Planen indeholder: 
 

• Baggrund for psykiatriplan 
• Overordnede anbefalinger til fremtidens psykiatri i Region Nordjylland 
• Målgruppe for psykiatrien 
• Faglig udvikling 
• Samarbejde mellem psykiatrien og somatikken 
• Akutområder 
• Kapacitet og aktivitet 
• Fysiske rammer 
• Forskning og universitetshospitalsfunktion 
• Sammenhængende behandlingsforløb 
• Kvalitetsarbejde 
• Omdømme 
• Rekruttering og fastholdelse 
• Økonomiske og organisatoriske konsekvenser 

 
Overordnede anbefalinger til fremtidens psykiatri i Region Nordjylland: 
 

• Styrkelse af den ambulante behandling 
• Der skal ikke nedlægges senge før effekten af satsningen på den ambulante 

psykiatri er slået igennem 
• Udvidelse af målgruppen til patienter med ikke psykotiske lidelser 



Børne- og Ungdomsudvalget, 19. december 2007 Side 184 

• Èn fælles og visiteret akut indgang for somatik og psykiatri (incl. børn og unge) 
til sygehusvæsenet 

• Samarbejde mellem somatik og psykiatri – et strategisk indsatsområde i Region 
Nordjylland 

• Fysiske rammer, der lever op til god sygehusstandard 
• Styrkelse af det sammenhængende patientforløb 
• Styrkelse af faglighed, forskning og specialisering 
• En helt særlig rektrutteringsindsats. 

 
Specifikt vedrørende Børne- og Ungdomspsykiatri: 
 
Der skal etableres en spiseforstyrrelsesklinik, der varetager patienter i alderen 0-29 år 
med spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelsesklinikken skal organisatorisk forankres i Bør-
ne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, men varetages i et samarbejde mellem børne- og 
ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. 
 
For så vidt angår fremtidig specialisering indenfor børne- og ungdomspsykiatrien an-
føres, at områdets faglige speciale er komplicerede diagnostiske og behandlingsmæs-
sige opgaver og at det er ønsket, at et styrket visitationsled vil fremme, at disse opga-
ver varetages af Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, mens de mindre behand-
lingskrævende sager, f.eks. sager med en overvejende social problemstilling, hurtigere 
og i højere grad varetages via kommunernes tilbud. 
 
Der etableres én fælles akutmodtagelse for psykiatri og somatik i Region Nordjylland, 
der skal fungere som en primær indgang til akut psykiatrisk behandling i regionen. 
Målgruppen for den psykiatriske skadestue udvides i forhold til i dag, så den dækker 
alle borgere i Region Nordjylland. Dermed vil børn og unge fremover også kunne få 
akut hjælp hele døgnet. 
 
 
Bilag: 
Udkast til psykiatriplan 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender fagenhedens forslag. 
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05/122 Godkendelse af opholdsstedet "Svanen" 
 

J.nr.: 16.03.26 P19/ 
2007.1622-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\godkendelse 
2008 Svanen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget – under 
forudsætning af, at øvrige fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder fore-
ligger - godkender 
 

• oprettelse af Opholdsstedet ”Svanen”, v/Hosea Buie, Beckervej 1, 9330  Dron-
ninglund gældende for 2008 i henhold til lov om social service, § 142, stk. 5 

 
• takst pr. måned i 2008 på 62.084 kr. 

 
Sagsfremstilling: 
Der er tale om et socialpædagogisk opholdssted for 6 børn/unge i alderen 10-18 år af 
begge køn. Målgruppen er normalt begavede børn og unge der har forskellige psyki-
ske, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Herunder unge med stofproblemer 
uden aktuelt vanemæssigt forbrug og unge med etnisk baggrund. 
 
Fysiske rammer: 
Rammerne for opholdsstedet er en gammel, nedlagt skole fra 1940’erne beliggende i 
landsbyen Gerå ca. 8 km øst for Dronninglund og ca. 2 km fra Østkysten.  
 
Opholdsstedet har ikke intern skole. Brugere, der har behov for skolegang, skoleplace-
res af PPR i Brønderslev Kommune. På sigt påtænker opholdsstedet at oprette intern 
skole i de bestående bygninger. 
 
Organisationsforhold: 
Opholdsstedet er lederejet. Ejer og leder af opholdsstedet er Hosea Buie, der forventes 
at købe de fysiske rammer som privatperson. Der skal derfor, når dette er sket, oprettes 
lejekontrakt mellem opholdsstedet og Hosea Buie som ejer. 
 
 
Bilag: 
Godkendelse af Opholdsstedet Svanen 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Taget af dagsordenen. 
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06/123 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2007-12-19\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Orientering om henvendelse fra forælder til kommende skolebarn til Dronninglund 
Skole om overflytning til skolefritidsordning før skolestart. 
 
2. 
Orientering om presseomtale vedr. dyrekontrakt i dagplejen. 
 
3. 
Gennemgang af mødeplan for 2008.  
Møde 8. januar 2008 foreslås flyttet til 22. januar 
Møde 8. april ønskes drøftet evt. flyttet 
Der er aftalt møde til 7. oktober (oprindelig planlagt til 30. september, men flyttet til 7. 
oktober). Folkeskolens Kvalitetsrapport skal være godkendt af Byrådet senest 15. ok-
tober. Det giver problemer, at Børne- og Ungdomsudvalgets møde afholdes 7. oktober 
2008. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. december 2007 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Mødet den 8. januar flyttes til den 22. januar. 
Mødet den 8. april flyttes til den 1. april. 
Mødet den 7. oktober flyttes til 22. september. 
Til efterretning. 
 
 


	01/118 KL-projekter og kvalitetsudvikling
	02/119 Folkeskolens kvalitetsrapport
	03/120 Tværfaglig Sundhedspolitik
	04/121 Psykiatriplan - Region Nordjylland
	05/122 Godkendelse af opholdsstedet "Svanen"
	06/123 Orientering

