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Åbne sager: 

01/126 Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.05.00 P22/ 
2008.25-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Ledelsesstruktur 
dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

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

- drøfter forslag til projektbeskrivelse for projektet ”Ledelsesstruktur på dagpas-
ningsområdet”, herunder tager stilling til de forudsætninger, der er beskrevet 
under ”Formål” og den politisk involvering i processen, som er beskrevet under 
”Interessenter” 

 
- godkender forslag til projektbeskrivelse 

 
Jørn Godsk og Birgitte Moselund kommer til mødet kl. 14.30. 
  
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med kommunesammenlægningen udarbejdede Projektgruppe 11 en rap-
port om dagpasningsområdet i den nye kommune.  
 
Projektgruppen fremlagde et forslag til en ny ledelsesstruktur for daginstitutionerne i 
den nye kommune. Forslaget blev ikke vedtaget inden kommunesammenlægningen, 
men der var initieret et ønske om at få analyseret behovet for og værdien af en ny le-
delsesstruktur.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har i møde den 27. november 2007 besluttet, at der 
igangsættes en analyse af ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet.  
 
Der er herefter nedsat en styregruppe, der har udarbejdet forslag til projektbeskrivelse.  
Styregruppen består af: 
Projektejer, leder af dagpasningsområdet Jørn Godsk Jørgensen 
HR-konsulent Jens Chr. Platen 
Projektleder Birgitte Brøsted Moselund. 
 
Bilag: 
Forslag til projektbeskrivelse 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Godkendt 
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02/127 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsomr-
rådet 
 

J.nr.: 16.06.04 G01/ 
2007.1107-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Masterplan - 
Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsomrrådet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsen-
der Masterplan – Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i for-
ældrebestyrelserne. 
 
Jørn Godsk kommer til mødet. 
 
Sagsfremstilling: 
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrøren-
de efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jfr. Byrådets temadrøftelse den 
7. august 2007. 
 
Udvalget vedtog at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Master-
plan for området. 
 
Masterplanen er opdelt i 2 hovedafsnit: 
 

1. Opsummering af anbefalinger vedr. fremtidig udbygninger og ændringer 
 
2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skole-

distrikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet 
under ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen 
for de 0 – 10 årige. 

 
 Masterplanen er tidligere udsendt til udvalgets medlemmer og bedes medbragt. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Godkendt. 
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03/128 Målsætning for folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 17.01.10 P22/ 
2008.21-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Målsætning for 
folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte 
udarbejdelse af målsætninger for folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune.  
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. oktober 2007, hvor ud-
valget meddelte, at udvalget forventer at kunne drøfte administrativt oplæg om mål-
sætning for folkeskolen i januar 2008. 
 
Fagenheden har med baggrund heri udarbejdet 2 forslag til proces, idet der gøres op-
mærksom på følgende bemærkninger om hvilke hensyn der bør tages i forbindelse 
med udarbejdelse af målsætningen for folkeskoleområdet: 
 

• Målsætningerne udarbejdes under hensyntagen til kommunens overordnede 
værdier – værdihjulene 

• Målsætningerne udarbejdes under hensyntagen til kommunens sammenhæn-
gende børnepolitik 

• Målsætningerne udarbejdes under hensyntagen til tidligere udarbejdede mål-
sætninger  – kan evt. bruges som inspirationsmateriale 

• Målsætningerne skal være praksisorienterede 
 
Med baggrund i ovenstående bemærkninger kan der opstilles 2 forslag til proces: 
 

1. ”Vi starter fra bunden-processen” 
 
• Børne- og ungdomsudvalget udarbejder sammen med repræsentanter for Børne- og 

kulturenheden værdiord ud fra de kommunale værdihjul og den sammenhængende 
børnepolitik 

 
• Værdiordene bliver efterfølgende "klædt på" af pædagogisk personale i børne- og 

kulturenheden 
 
• Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra ledere, lærere, elever, foræl-

dre og forvaltning 
 
• Ud fra værdiordene formulerer styregruppen en målsætning for folkeskolen – ”de 

brede ord” 
 
• Forslaget sendes nu til høring / udtalelse på skolerne, med en beskrivelse af "en-

demålet" /  opsætningen 
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• Efter høringen på skoler og institutioner udarbejder styregruppen den endelige mål-

sætning – ”de brede ord” 
 
• Styregruppen udarbejder i relation til ”de brede ord” forslag til handlinger – ”det 

betyder at” 
 
• Forslagene til handlinger sendes til høring / udtalelse på skolerne 
 
• Efterfølgende udarbejder styregruppen forslag til endelig målsætning for folkesko-

leområdet til præsentation i børne- og ungdomsudvalget 
 
• Herefter skal den enkelte skole i gang med udarbejdelse af egen målsætning i rela-

tion til den overordnede målsætning 
 
2.   ”Vi starter med facit-løsningen” 
 

• Tidligere målsætninger bruges som inspirationsmateriale 
 
• Børne- og ungdomsudvalget beslutter formen 
• ”De brede ord” 
• ”Det betyder at” 
 
• Forslaget sendes ud til skolerne, som selv vælger under hvilken form, forslaget 

bearbejdes i pædagogisk råd, skolebestyrelse mv. 
 
• Der skal gives god tid til den lokale proces 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Det godkendes at der arbejdes efter forslag 2. 
 
 
 
 
 
04/129 Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer 
 

J.nr.: 81.14.00 G01 
2007.1564-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Vederlag til 
skolebestyrelsesmedlemmer.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udgifter på 300.000 kr. i 2008 til finan-
siering af forslag om, at skolebestyrelsesmedlemmer vederlægges med fast vederlag 
dækkes således: 
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• 245.800 kr. afsat på konto 6 vedr. Kommissioner, råd og nævn - Skolebestyrel-

ser 
• 51.500 kr. af pulje på folkeskoleområdet på 210.980 kr. til bøger og materialer i 

forbindelse med Ny folkeskolelov 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget vedtog i møde den 6. december 2007 med baggrund i anmodning 
fra Kommunaldirektøren om stillingtagen til vederlæggelse af skolebestyrelsesmed-
lemmer i 2008 at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om forslag til finansiering af 
forslag om fast vederlag på 3.000 kr. årligt til skolebestyrelsesmedlemmer og 1.000 kr. 
årligt til elevrepræsentanter (i alt 299.000 kr. årligt). 
 
Det bemærkes, at der i opmærksomhedspunkter vedr. budget 2008 er aftalt, at ”prin-
cipperne for honorering af eksterne og decentrale enheders bestyrelse indgår i den 
samlede vurdering i forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten for 
Brønderslev”. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: 
 
Der er afsat i alt 248.500 kr. på konto 6 til dækning af udgifter til diæter til skolebesty-
relsesmedlemmer samt udgifter til afholdelse af et af Fagenheden tilrettelagt årligt kur-
sus for skolebestyrelsesmedlemmer. 
 
Ved ovennævnte finansieringsforslag betyder det, at udgifter til det årlige kursus ikke 
længere betales centralt, men forudsættes betalt af de enkelte skolers budget. Det an-
slås, at det vil koste den enkelte skole ca. 3-5.000 kr.   
 
Endvidere betyder det, at der reduceres i muligheden for indkøb af bøger og materialer 
som følge af NY folkeskolelov. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Fagenhedens indstilling anbefales godkendt. 
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05/130 Godkendelse af Opholdsstedet Nordbasen 
 

J.nr.: 16.03.26 P19/ 
2007.1529-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Godkendelse af 
Opholdsstedet Nordbasen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender 
 

• oprettelse af Opholdsstedet Nordbasen, v/Anne-Maj Seerup, Blomstervænget 
26, 9750 Østervrå gældende fra 1. december 2007 og for 2008 i henhold til lov 
om social service, § 142, stk. 5 

 
• takst pr. måned i  2008 på 72.985 kr.. 

 
Sagsfremstilling: 
Der er tale om et socialpædagogisk opholdssted for døgn- og akutanbringelser for 3 
unge i alderen 13-21 år af begge køn. Målgruppen er utilpassede unge, herunder unge 
med behandlingsdomme samtidigt med et eventuelt misbrug (der modtages dog ikke 
stiknarkomaner). 
 
Opholdsstedet kan endvidere fungere som sted for akutanbringelser evt. af længere 
varighed. 
 
Fysiske rammer: 
De fysiske rammer for opholdsstedet er stuehuset i en nedlagt landbrugsejendom be-
liggende Kærmindevej 1 (mellem Ø. Brønderslev og Hallund). Der er tale om lejede 
bygninger. 
 
Opholdsstedet har ikke intern skole. Brugere, der har behov for skolegang, skoleplace-
res af PPR i Brønderslev. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Bilag: 
Godkendelse af Opholdsstedet Nordbasen 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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06/131 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-01-22\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Skolechef Per Haugaard Jensen fremsender til orientering beskrivelse af ”Sammen-
hængen mellem centrale, lokale og lokale skolemæssige indsatser”.   
 
Bilag: 
Sammenhængen mellem centrale, lokale og lokale skolemæssige indsatser 
 
 
2. 
Rapport fra ”Skoven er din” 2. halvår 2007.   
 
Bilag: 
Rapport fra Skoven er din 
 
 
3. 
Orientering om undersøgelse af forurening i daginstitutioner i Brønderslev Kommune. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. januar 2008 
Fraværende: Martin Rishøj Jensen 
Til efterretning. 
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