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Åbne sager: 

01/133 Ressourcer i støttepædagogkorpset 
 

J.nr.: 81.01.01 S03/ 
2008.139-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Ressourcer i 
støttepædagogkorpset.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 
spørgsmålet om ressourcer til støttepædagogkorpset. 
 
Sagsfremstilling: 
Der har gennem længere tid været mangel på timer i støttepædagogkorpset til at kunne 
imødekomme ansøgninger om støtte til børn i daginstitutioner. 
 
Aktuelt er der en venteliste med 15 støtteansøgninger, hvoraf de ældste ansøgninger er 
fra april 2007. Af de 15 ansøgninger er 6 voldsomt tunge sager. Det vurderes, at der 
for at kunne løse opgaven er behov for yderligere 3 stillinger. 
 
Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. 
 
P.t. får 38 børn støtte, heraf er 85% i børnehave og 15% går i skolefritidsordninger. 
 
Støtteteamet har 520 timer fordelt på 16 støttepædagoger. 60 timer er oprindeligt re-
serveret til Mini-pass-funktion, men disse ressourcer er p.t. også incl. i det samlede 
timetal for at kunne imødekomme flest mulige ansøgninger. 
 
Problematikken har igennem et stykke tid været drøftet i fagenheden for Børn og Kul-
tur, der har ført til en beskrivelse af følgende dilemmaer, der ønskes drøftet med Bør-
ne- og Ungdomsudvalget: 
 
Dilemma 1: 
Den forebyggende indsats sker kun som forebyggelse i forhold til skolelivet ikke fore-
byggende i forhold til at være børnehavebarn med de udviklingsbetingelser der bør væ-
re til stede der. Børnene får for sent støtte 
 
 
Dilemma 2:  
En del børn får udsat skolestart og har reelt behov for fortsat støtte også i det sidste år i 
børnehaven. Det kan være svært at skabe et flow i støttefordelingen, hvis børnene skal 
have støtte så længe.  
 
 
 
Nogle af de børn der får støtte og som der er søgt støtte til har svage kognitive ressourcer, de 
har brug for ekstra vejledning og megen ekstra træning. 
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Dilemma 3: 
Børn med svage kognitive ressourcer har et varigt problem, skal de have fortsat støtte 
eller skal de klare sig selv? 
 
Nogle børn har andre varige skader så som hjerneskade, hørenedsættelser, synsnedsættelser. 
De behøver ikke en plads i en specialgruppe, men kan ikke klare sig på lige fod med andre 
børn i børnehaver. 
 
Dilemma 4: 
Der sker ikke et flow i tilbudet til støttekrævende børn, da børn med varige skader har 
brug for ekstra støtte igennem hele børnehavetiden. 
 
Nogle børn er så impulsstyrede og initiativrige (børn der har brug for pædagogik der modsva-
rer ADHD), at der er behov for beskyttelse dels i forhold til dem selv og dels i forhold til an-
dre børn. Der søges om mange timer til dem. 
 
Dilemma 5: 
Disse børn er vældig ressourcekrævende, hvis ønskerne skal opfyldes. Burde måske til-
bydes et helt andet miljø i pasningsregi? 
 
Vi vil gerne prioritere en tidlig indsats også helt ned i dagplejen, da en tidlig indsats kan være 
forebyggende, men det er svært at få skabt mulighed for denne prioritering på grund af det 
massive behov for støtte. 
 
Dilemma 6:  
Det er svært at vælge en forebyggende indsats, når der akut er behov for støtteindsats 
 
Vi vægter inklusion frem for eksklusion, men dette kræver mulighed for vekselvirkning mel-
lem samvær med mange børn i større grupper og få børn i et separat lokale. 
 
Dilemma 7: 
Rigtig mange børn i nogle børnehaver og få disponible mindre rum  
 
2 børn har særlige behov i forhold til sygdom (diabetes og epilepsi), de har ikke behov for en 
specialpædagogisk indsats men brug for ekstra opsyn og praktisk hjælp. Denne udgift er nu 
placeret i støtteteamets regi. 
 
Dilemma 8 
Er ydelser af praktisk hjælp til børn med varige sygdomme hjemmehørende i støttetea-
met? 
 
Kommunen har oprettet et særligt skoletilbud til en gruppe af skolebegyndere, disse børn har 
store vanskeligheder enten i form af for tidlig fødsel eller ADHD diagnoser, støtteteamet gi-
ver støtte til disse børn i fritidstilbudet. 
 
Dilemma 9 
Skal permanente ordninger udløse støtte fra støttepædagoger? 
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Det kan endvidere tilføjes, at der arbejdes på iværksættelse af en tidligere og mere fo-
rebyggende indsats blandt andet med henblik på optimering af den støttepædagogiske 
indsats. 
 
I 2008 nedsættes der således arbejdsgrupper, der får til opgave at beskrive indhold og 
procedurer for børns overgang fra sundhedspleje til dagpleje og fra dagpleje til børne-
have. Formålet hermed er at sikre en mere optimal og koordineret indsats specielt for 
børn med særlige behov. 
 
Herudover arbejdes der på i udvalgte børnehaver at etablere grupper for småbørn med 
socialpædagogiske behov, f.eks. sproggrupper og ADHD-grupper. 
 
Økonomi: 
Budget 2007: 
Der er afsat 7.324.078 kr. på budgettet for 2007. Budgetbeløbet dækker udgifter til 
støttepædagogkorpset samt fritidstilbuddet ”Kometen”, der er oprettet i forbindelse 
med OK-klasserne på Dronninglund Skole. 
 
Omregnet til timer svarer det til 520 ugt.timer i støttepædagogkorpset samt 132 ugt. 
timer i ”Kometen”. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget drøftede den beskrevne problemstilling og anbefaler, at der ansættes yderli-
gere 3 pædagoger i støttepædagogkorpset. 
Fagenheden beregner de nødvendige omkostninger. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. 
 
 
 
 
 
02/134 Projekt - dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.06.00 P20/ 
2008.140-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Projekt - 
dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til orientering beskrivelse af 2-årigt pro-
jektforløb, som har til formål: 
 

• at sikre og udvikle en høj kvalitet på Dagpasningsområdet 
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• at udvikle en fælles kultur og identitet samt et fagligt sprog på området 
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge den nye Dagtilbudslov skal der udarbejdes overordnede mål og rammer for dag-
tilbud. Dagpasningsområdet skal således have udarbejdet et sæt overordnede mål, som 
efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Udformningen af mål skal først og fremmest rummes i forhold til Dagtilbudsloven – 
bl.a. omkring øget pædagogisk indsats og forebyggelse af negativ social arv, - men 
målformuleringerne skal også kunne rummes indenfor rammerne af kommunens nye 
Sammenhængende Børnepolitik, som er det fælles fundament og ’paraplyen’ inden for 
hele børne- og ungeområdet. 
 
Som en del af Projekt Kvalitetsudvikling er der planlagt et temaseminar for samtlige 
ledere i februar 2008. På dette temaseminar skal lederne være med til at udarbejde 2 
overordnede mål for hele Dagpasningsområdet. Styregruppen forestiller sig, at der 
herefter udarbejdes et delmål indenfor Dagplejen og et delmål pr. institution – alterna-
tivt gruppevis, hvor der måtte vise sig interessefællesskab og lyst til samarbejde. 
 
Det er endvidere hensigten, at de overordnede mål skal danne udgangspunkt for insti-
tutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner for derved at skabe en rød tråd fra 
overordnede mål til praksisnært pædagogisk arbejde med børnene. 
 
Det forventes, at Fagudvalget vil få forelagt udkast til overordnede mål til marts 2008. 
 
Bilag: 
Udkast til projektbeskrivelse - fagudvalget 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
03/135 Vedtægter Produktionsskolerne Midtvendsyssel 
 

J.nr.: 18.17.00 P24/ 
2007.1683-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Vedtægter 
Produktionsskolerne Midtvendsyssel.doc 

ÅBEN SAG
BU/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet 
 
1. godkender vedtægtsændringer i Brønderslev-Pandrup Produktionsskoles ved-
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tægter således: 
 
§ 1. Skolens navn og hjemsted: 
Ændres til Produktionsskolerne Midtvendsyssel, Søndergade 25, 9700 Brønderslev 
 
§ 4. Bestyrelsens sammensætning: 
Ændres til: 
3 medlemmer udpeget af Byrådet i Brønderslev Kommune 
1 medlem udpeget af Byrådet i Jammerbugt Kommune 
2 medlemmer udpeget af LO organisationerne og med tilknytning til lokalområdet, 
som Produktionsskolen dækker 
1 medlem udpeget af arbejdsgiverrepræsentanter i Dansk Byggeri, Nordjylland 
1 medlem udpeget af arbejdsgiverrepræsentanter i Brønderslev Udviklingsråd 
1 medlem valgt blandt medarbejderne på Produktionsskolerne Midtvendsyssel 
 
2. udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, jfr. ny sammensætning af bestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med fusion mellem Brønderslev-Pandrup Produktionsskole og Dronning-
lund Produktionsskole foretages der vedtægtsændringer i vedtægterne for Brønderslev-
Pandrup Produktionsskole. 
 
Ændringerne er foretaget i samråd med den siddende bestyrelse for Dronninglund Pro-
duktionsskole. 
 
Det oplyses, at Jammerbugt Kommune kun har ønsket at udpege 1 bestyrelsesmedlem. 
De havde førhen 2 pladser i bestyrelsen. 
Bestyrelsen anmoder derfor Brønderslev Byråd om at udpege 3 medlemmer til besty-
relsen, således at bestyrelsen fortsat kan bestå af 9 medlemmer. 
 
Det kan oplyses, at Byrådet i sit møde den 18. januar 2007 vedtog at vælge følgende til 
at fungere i 2007 i Bestyrelserne for Produktionsskolen i henholdsvis Brønderslev-
Pandrup og Dronninglund Produktionsskole under henvisning til, at der endnu ikke var 
taget stilling til, hvorledes bestyrelsen skal sammensættes virkning fra 2008: 
 
Brønderslev-Pandrup Produktionsskole: 
Birgitte Josefsen og Ole Andersen 
 
Dronninglund Produktionsskole: 
 Johan Jørgensen, Anders Peter Aaen og Preben Stenbjerg Thomsen.  
 
Bilag: 
Vedtægter for Produktionsskolerne Midtvendsyssel 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling. 
 
 
 
 
 
04/136 Bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest 
 

J.nr.: 00.17.15 A23/ 
2008.123-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Bestyrelsen for 
UU Vendsyssel Øst Vest.doc 

ÅBEN SAG
BU/BY

 
 Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet 
 

• godkender, at Bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest udvides med 2 repræ-
sentanter, således at den enkelte kommune udpeger 4 medlemmer, idet det for-
udsættes, at der udpeges 1 politisk repræsentanter fra henholdsvis Børne- og 
Ungdomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget og 1 administrativ medarbejder 
fra henholdsvis Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenheden for Sundhed, 
Omsorg og Beskæftigelse 

 
• udpeger et medlem fra Børne- og Ungdomsudvalget samt en administrativ 

medarbejder fra Fagenheden for Børn og Kultur til at indtræde i Bestyrelsen 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer 
øges, således at den enkelte kommune udpeger 4 medlemmer – 2 politiske medlemmer 
og 2 embedsmænd. 
 
Det betyder, at den enkelte Kommunalbestyrelse udpeger således: 
 
Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelsesudvalget: 1 medlem hver 
 
Fagenheden for Børn og Kultur samt Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæfti-
gelse: 1 administrativ medarbejder hver. 
 
For Brønderslev Kommune er p.t. udpeget Formand for Beskæftigelsesudvalget Car-
sten Jespersgaard og leder af Jobcentret, Lone Becker. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling. 
Udvalget foreslår Jette Ramskov som repræsentant for Børne- og Ungdomsudvalget og 
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Per Haugaard Jensen som administrativ repræsentant. 
 
 
 
 
 
05/137 Redegørelse til Udviklingsrådet 
 

J.nr.: 16.00.01 G12/ 
2008.138-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Redegørelse til 
Udviklingsrådet.doc 

ÅBEN SAG
ÆR/HR/BU/SOC/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender redegørelse til Ud-
viklingsrådet for så vidt angår 
 

• Børn- og ungeområdet 
• Specialundervisningsområdet 

 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Lov om social service, § 188 er der i hver region for perioden fra 2007 til 
og med 2010 nedsat et Udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på områ-
det i henhold til lov om social service og specialundervisningsområdet.  
 
Statsforvaltningen er sekretariat for udviklingsrådet. 
 
Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet sender årligt en redegørelse om 
udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Udviklingsrå-
det. 
 
Udviklingsrådet udarbejder årligt en redegørelse til Socialministeriet og Undervis-
ningsministeriet om udviklingen. Redegørelsen omfatter egne undersøgelser, oplys-
ninger fra informations- og analysesystemet (CIA) og kommunernes og regionens re-
degørelse, herunder kommunernes årlige redegørelser til regionen. 
 
Velfærdsministeren og Undervisningsministeren har mulighed for at udpege særlige 
fokusområder til behandling i redegørelserne. 
 
Der er udmeldt følgende temaer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område: 
 
Tema 1: Udviklingen i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med fysisk eller psy-
kisk funktionsnedsættelse 
 
Statsforvaltningen har endvidere bedt kommunen om at kommentere følgende foran-
staltningsområder, der ikke anvendes eller anvendes i yderst begrænset omfang: 
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Vedligeholdelsestræning m.v. til børn 
Ledsageordning unge 
Forældrepålæg 
 
Det kan oplyses, at der tillige indsendes redegørelse i henhold til Lov om social ser-
vice, Tilbud til Voksne.  
 
Bilag: 
Kopi af spørgeskemaer, der danner baggrund for redegørelsen og med forslag til be-
svarelse - Specialundervisningsområdet 
Kopi af spørgeskemaer, der danner baggrunden for redegørelsen og med forslag til 
besvarelse - Børne- og Ungeområdet 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Redegørelsen taget til efterretning. 
Enkelte punkter drøftes videre på næste møde. 
Udvalget vil rette henvendelse til Velfærdsministeren om redegørelsens relevans. 
 
 
 
 
 
06/138 Renovering af naturfagslokaler 
 

J.nr.: 82.18.00 S02/ 
2008.94-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-02-13\Renovering af 
naturfagslokaler.doc 

ÅBEN SAG
BU/TM//ØK/BY

 
 Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 
spørgsmålet om renovering af naturfagslokaler på kommunens skoler med henblik på 
at foreslå Teknik- og Miljøudvalget, at udgifterne finansieres inden for rammerne af 
budgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger. 
 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller den 4. februar 2008, at de foreslåede renoveringer 
af naturfagslokaler på kommunens skoler finansieres inden for rammerne af budgettet 
til vedligeholdelse af kommunale bygninger. 
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2008, at der gennemføres 
udbud af arbejde for at opfylde Arbejdstilsynets påbud på Dronninglund og Asaa Sko-
ler. Udbudene beløber sig skønsmæssigt til godt 3.360.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning samt Fagenheden for Børn og Kultur har sam-
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men gennemgået skolerne i den østlige del af kommunen for at få et overblik over in-
vesteringsbehovet i forbindelse med renovering af naturfagslokaler. 
 
Det er konstateret følgende investeringsbehov - anslået: 
 
Agersted skole ..........................................................................................  45.000 kr. 
Aså Skole .................................................................................................  60.000 kr. 
Dronninglund Skole .................................................................................  700.000 kr. 
Flauenskjold Skole ...................................................................................  400.000 kr. 
Hjallerup Skole ........................................................................................  450.000 kr. 
Klokkerholm Skole ..................................................................................  85.000 kr.
I alt ...........................................................................................................  1.740.000 kr. 
 
Det kan oplyses, at der er tale om følgende arbejder på de enkelte skoler: 
 
Agersted Skole  
Punktudsug fra nyt opbevaringsskab .......................................................   10.000 kr.  
Nyt gulv, nye skabe, kemikalieskab ........................................................   35.000 kr. 
 
Aså Skole 
Tavle biologi og fysik ..............................................................................  60.000 kr. 
 
Dronninglund Skole 
Renovering af lokalerne biologi, natur-teknik og fysik ...........................  700.000 kr. 
 
Flauenskjold Skole 
Delvis nyt inventar, herunder tavle ..........................................................  400.000 kr. 
 
Hjallerup skole 
Nyt inventar samt ny udgang fra fysikafdeling .......................................  450.000 kr. 
 
Klokkerholm Skole 
Tavle, repos fjernes, nyt gulv, maling, glasskab, varmeskab,  
kemikalieskab samt maling af mellemgang .............................................  85.000 kr. 
 
Der er mulighed for at søge Velfærdsministeriet om et tilskud på 950.000 kr. til dette 
formål i 2008. Det forudsættes, at kommunen betaler samme beløb, hvilket i forhold til 
ovenstående overslag udgør 870.000 kr. Der er imidlertid ikke afsat penge på kommu-
nens budget for 2008. Der er frist for søge om tilskud ved Velfærdsministeriet ultimo 
marts 2008. 
 
I investeringsoversigten for 2008 er der afsat følgende budget til bygningsvedligehol-
delse: 
 
Skoler + SFO ............................................................................................  3.000.000 kr. 
Andre bygninger ......................................................................................  2.500.000 kr. 
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Ekstra pulje (driftsbudgettet er tilsvarende nedsat) .................................  3.000.000 kr.
I alt ...........................................................................................................  8.500.000 kr. 
 
Den samlede udgift kan indeholdes i det samlede rådighedsbeløb til bygningsvedlige-
holdelse. 
 
I forhold til budgettet kan der ske yderligere lånefinansiering af 50 % af den del af an-
lægsudgiften til Skoler og SFO, der overstiger 3.000.000 kr.  
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget er orienteret om, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at renoveringerne 
finansieres inden for budgettet til vedligeholdelse. 
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. 
 
 
 
 
 
07/139 Godkendelseskriterier for private institutioner i henhold til 
dagtilbudsloven 
 

J.nr.: 16.03.26 P15/ 
2008.141-0 

 ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende kriterier for 
godkendelse af privatinstitutioner, jfr. Dagtilbudslovens § 19 stk.4: 
 
Institutionen skal 
 
• leve op til Brønderslev Kommunes politikker og målsætninger på området, 
• indsende vedtægter for institutionen. Vedtægterne skal bl.a. fastsætte optagelseskri-

terier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med instituti-
onen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud m.v., 

• have en personalenormering på niveau med grundnormeringen i de kommunale 
tilbud, herunder bestemmelserne om faguddannet personale, 

• have ansat pædagogisk uddannet leder, 
• stille et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse, 
• oplyse Brønderslev Kommune om institutionens åbningstid (driftstilskuddet regu-

leres forholdsmæssigt i forhold hertil), 
• oplyse den præcise beliggenhed af institutionen, 
• dokumentere ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne, om at de påtænk-
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te fysiske rammer er godkendt til formålet, 
• sikre forældrene indflydelse, 
• indhente børneattester på alle ansatte i institutionen, og at disse attester kan god-

kendes af Brønderslev Kommune, 
• årligt udarbejde og indsende en årsberetning, 
• underskrive en erklæring om, at der ikke er gæld til det offentlige samt vedlægge 

en bankerklæring, hvor der redegøres for at leverandøren ikke er begæret konkurs 
m.v. for dermed at opnå højst mulig leverandørsikkerhed, 

• underskrive erklæring om, at de har den nødvendige forsikringsdækning for institu-
tionen. 

• efterleve Brønderslev Kommunes rygepolitik, hvorefter tobaksrygning ikke er til-
ladt i institutionen 

• underskrive en hensigtserklæring om at samarbejde med Brønderslev Kommune i 
forhold til det rummelige arbejdsmarked 

 
Herudover påser Brønderslev Kommune en gang årligt, at forudsætningerne for god-
kendelse stadig opfyldes. 
 
Godkendelsen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til den 1. i en må-
ned. 
 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Dagtilbudslovens § 19 stk. 4 skal kommunen godkende privatinstitutio-
ner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og byrådets betingelser for god-
kendelse, har krav på godkendelse. Byrådet fastsætter og offentliggør sine kriterier for 
godkendelse. Byrådet kan stille krav om driftsgaranti. 
 
Godkendelsesprocedure 
Ansøger fremsender ansøgning om oprettelse af en privat institution til Børne- og 
Kulturenheden, hvor ansøgeren redegør for, hvordan ovenstående kvalitetskrav opfyl-
des. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget godkender privatinstitutioner. 
 
Der opkræves et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgning om godkendel-
se. Beløbet tilbagebetales, når Børne- og Ungdomsudvalget har truffet afgørelse. 
 
Der stilles en driftsgaranti på et beløb svarende til 3 måneders drift af institutionen. 
 
Tilsyn 
Brønderslev Kommune fører løbende tilsyn med, at de krav institutionen er godkendt 
efter overholdes, herunder pædagogiske læreplaner og sprogstimulering efter folkesko-
leloven. Kommunen skal gennem tilsynet sørge for, at alle børn får den støtte de har 
behov for, herunder også at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte føres ud i 
livet. 
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Pædagogisk konsulent fører det pædagogiske tilsyn med de private institutioner med 
minimum et årligt besøg. 
 
Hvad angår støtte til med børn med særlige behov er det fortsat en kommunal forplig-
telse. Udgiften til støttepædagog m.v. indgår derfor heller ikke i det driftstilskud, som 
kommunen skal yde, men bevilges efter kommunens beslutning til den konkrete insti-
tution. 
 
Den private institution er omfattet af underretningspligten, jfr. Lov om social service, 
§ 153, og nærmere fastsat i Velfærdsministeriets Bekendtgørelse nr. 1336 af 30/11 
2007. Den private institution skal derfor, hvis den modtager et barn med særlige behov 
eller handicap, tage kontakt til Brønderslev Kommune med henblik på at få kommu-
nens vurdering af støtte til barnet. 
 
 
 
Tilskud 
Der ydes driftstilskud pr. barn (excl. støttepædagogudgifter) svarende til de gennem-
snitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kom-
munen. For børn i alderen fra 24 uger til 3 år udgør nettodriftsudgiften for dagplejen 
grundlaget for beregningen og for børn i alderen fra 3-6 år udgør nettodriftsudgiften 
for børnehaven beregningsgrundlaget. 
 
Driftstilskuddet beregnes med udgangspunkt i en åbningstid på 48 timer på 0-2 års 
området og 52½ timer på 3-5 års området. Er åbningstiden lavere end den angivne re-
guleres driftstilskuddet forholdsmæssigt. 
 
Tilskud 24 uger-3 år i 2008-pris udgør: 63.888 kr. pr. barn (fuld tid) 
 
Tilskud 3-5 år i 2008-pris udgør: 43.131 kr. pr. barn (fuld tid). 
 
Herudover ydes 
Administrationsbidrag pr. barn 
Der ydes administrationsbidrag til de private institutioner, som selv ønsker at varetage 
administrationen. Tilskuddet fastsættes som 2,1 % af bruttodriftsudgifterne. 
 
Tilskud 24 uger-3 år i 2008-pris:1.789 pr. barn (fuld tid) 
Tilskud 3-5 år i 2008-pris udgør: 1.323 pr. barn (fuld tid). 
 
Bygningstilskud 
Der ydes bygningstilskud pr. barn. Tilskuddet fastsættes som 3,2 % af bruttodriftsud-
gifterne. 
 
Tilskud 24 uger-3 år i 2008 pris: 2.726 kr. pr. barn (fuld tid). 
Tilskud 3-5 år i 2008-pris udgør: 1.833 kr. pr. barn (fuld tid). 
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Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om Børne- og Ungdomsudvalgets princi-
pielle drøftelse af spørgsmålet om etablering af madordninger i kommunens dagtilbud. 
 
Sagsfremstilling: 
Forældrebestyrelsen i Kornumgårdsvejens Børnehave har ansøgt om tilladelse til at 
etablere en madordning – i første omgang som forsøg i 3 måneder. 
 
Børnehavens overordnede mål med madordningen er følgende: 
 
Børnehaven vil gerne bidrage yderligere til børnenes sundhed ved at børnehaven tilby-
der sund og næringsrig kost 
Madordningen vil kunne anvendes som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene inddra-
ges i madlavningen. Madordningen kan således bidrage til at øge børnenes forståelse 
for kost og tilberedning heraf. 
Madordningen kan bidrage til at gøre forældrenes (og dermed børnenes) hverdag 
nemmere ved ikke at skulle smøre madpakker hver dag. 
 
Det er planen at tilberede maden i et køkken, som ligger i tilknytning til lejemålet (på 
1. sal). Udlejer og anden lejer i ejendommen har accepteret, at børnehaven anvender 
køkkenet uden beregning i forsøgsperioden. 
Køkkenet er etableret som et såkaldt industrikøkken og forældrebestyrelsen har fået 
bekræftet af Fødevarestyrelsen, at køkkenet må anvendes til det konkrete formål. 
 
Det er forudsat, at maden tilberedes af de ansatte pædagoger, som vil gennemgå den 
fornødne uddannelse. Råvarerne vil til dels blive produceret i børnehaven (grøntsager 
og frugt) dels indkøbt. 
 
I forsøgsperioden forudsættes madordningen gennemført med 100% forældrebetaling 
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for selve maden. De ekstra personaleressourcer kan i forsøgsperioden findes i eksiste-
rende lønbudget. Forældrebetalingen foreslås at skulle være 150,- kr. pr. måned. Det er 
frivilligt for forældrene, om de vil deltage. 
 Det oplyses, at forældrene har tilkendegivet en meget stor opbakning til etablering af 
en madordning.  
 
Fagenheden bemærker: 
 
I henhold til dagtilbudslovens § 17, stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give 
mulighed for madordninger i dagtilbud og fastsætter de overordnede rammer for mad-
ordningen. 
 
Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter, om der skal oprettes en madord-
ning og hvordan den skal tilrettelægges.  
 
De enkelte forældre med børn i et dagtilbud beslutter, om de vil benytte madordnin-
gen. Forældrene, der benytter ordningen, betaler udgiften hertil. 
 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til 
madordninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lønudgifter, der medgår til mad-
ordninger, kan indregnes i forældrenes betaling. 
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forældrebetalte madordninger i 
dagtilbud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold (økonomisk fripladsreg-
ler). 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Udvalget besluttede, at der kan gennemføres en forsøgsordning på 3 måneder. 
Udvalget forventer, at institutionen fremsender en evaluering af forsøget. 
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Indstilling: 
Fagenhenden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godken-
der følgende beløb til børneaktiviteter i 2008: 
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Børnehaver: 2.300 kr. + 200 til uddannelse til personale, i alt 2.500 kr. pr. barn 
Skolefritidsordninger: 1.100 kr. + 200 til uddannelse til personale, i alt 1.300 kr. pr. 
barn 
 
Sagsfremstilling: 
Der er tale om harmonisering af beløb til børneaktiviteter m.v. i forbindelse med 
kommunesammenlægningen. 
 
Der har været tale om forskellige beløb fra børnehave til børnehave, hvorfor der alene 
af den grund er behov for vedtagelse af samme beløb til samme institutionstype. 
 
Harmoniseringen sker inden for budgettets rammer. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Godkendt. 
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Indstilling: 
Fritids- og Kulturudvalget foreslår i møde den 24. januar 2008, at Børne- og Ung-
domsudvalget godkender, at projekt ”Skoven er din” i 2008 finansieres således: 
 

• Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Teknik- og Mil-
jøudvalget finansierer med hver 35.000 kr., i alt 105.000 kr. 

• Overført overskud vedr. år 2007 finansierer restbeløbet på 105.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Friluftsrådet besluttede i 2007 at yde tilskud med 110.000 kr. pr. år til løn til naturvej-
leder på fuld tid i 3 år til gennemførelse af projekt ”Skoven er din” i perioden 2007 til 
2009. 
 
Udgifterne herved er opgjort til netto 205-210.000 kr. årligt. 
 
I 2007 blev udgifterne finansieret med 110.000 kr. af overførte EU-midler samt 35.000 
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kr. fra hvert af udvalgene Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og 
Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Det blev endvidere besluttet at søge projektet optaget på budgettet for 2008. Projektet 
blev imidlertid ikke optaget på budgettet for 2008, hvorfor der mangler finansiering 
for 2008. 
 
Der er p.t. en forventning om overførelse af ca. 175.000 kr. fra 2007 til 2008. Der er 
tale om, at EU-tilskud ikke er forbrugt. 
 
For at udstrække finansieringen foreslås det, at finansieringsmodellen fra 2007 videre-
føres i 2008. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Godkendt. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur henviser til, at det er aftalt, at der afholdes fælles-
møde mellem Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget onsdag den 13. februar 
2008 kl. 10.00. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Til brug for drøftelser i forbindelse med mødet skal herved oplyses følgende: 
 
Alle landets kommuner indgik i forbindelse med Opgave- og strukturreformens ikraft-
træden en hensigtserklæring i regi af den enkelte region. Hensigtserklæringen betød, at 
kommunerne i 2007 og 2008 forpligtede sig til at fastholde det hidtidige forbrugsmøn-
ster. Hensigtserklæringerne bidrog dermed til, at der ikke blev ændret væsentligt på 
antallet af pladser og dimensionering af de sociale tilbud i de første år efter kommunal-
reformen. 
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Formålet med hensigtserklæringerne var at sikre, at kommunerne fik ro til overtagel-
sen af de nye opgaver. Opgaver som for alle kommuner indebar overtagelsen af det 
fulde myndighedsansvar for forsyning og finansiering af social- og specialundervis-
ningsområdet og for en stor del også overtagelsen af en række tidligere amtsinstitutio-
ner. 
 
Hensigtserklæringerne udløber ved udgangen af 2008. I den forbindelse er der behov 
for, at kommunerne drøfter, hvilke interesser der er for fremtidig kommunalkoordine-
ring af udbud/efterspørgsel af tilbud. 
 
I alle 5 KKR er der enighed om indgåelse af samarbejdsaftale for at sikre en koordine-
ring af fælleskommunale interesser, dels mellem to eller flere kommuner og dels som 
afsæt for de kommunale input til rammeaftalerne, som koordineres af regionerne. 
 
Ovenstående betyder, at alle kommunalbestyrelser skal forholde sig til kommunens 
strategi for udvikling af disse områder på kort henholdsvis langt sigt, herunder hvilke 
tilbud kommunen fremover ønsker at købe hos andre kommuner/regionen og hvilke 
tilbud kommunen ønsker at stille til rådighed for andre købere. 
 
Målet er, at der sker en tværkommunal afklaring af fælleskommunale interesser forud 
for, at kommunerne skal fremsende de kommunale redegørelser til regionen senest 1. 
maj 2008. 
 
Der er således behov for en fornyet drøftelse af, hvilke strategier den enkelte kommu-
nalbestyrelse har for social- og specialundervisningsområdet, herunder hvilke princip-
per der ligger til grund for den valgte indsats overfor konkrete målgrupper. Drøftelser-
ne bør tage afsæt i de visioner og mål, kommunen allerede har opstillet, f.eks. i handi-
cappolitikken, den sammenhængende børn- og ungepolitik. 
 
I Børne- og Ungdomsudvalgets regi handler det om følgende tilbud, som benyttes i 
andre kommuner: 

• Specialskoler 
• Døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne 
• Antal pladser på sikrede institutioner 
• Klub og dagtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og 

psykisk funktionsevne 
 
Der henvises endvidere til notat fra KKR-Nordjylland af 18. december 2007 – ”Hvor-
for en Samarbejdsaftale” og notat af 6. december 2007 om Strategier for social- og 
specialundervisningsområdet. 
 
Bilag: 
Notat fra Kommunernes Landsforening om Hvorfor en Samarbejdsaftale 
Notat fra Kommunernes Landsforening om Strategier for social- og specialundervis-
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ningsområdet 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Fællesmødet gennemført. 
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 1. 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser til orientering, at der er udarbejdet notat om 
behovet for dagtilbudspladser i Hjallerup. 
 
 
2. 
Orientering om en af Ankestyrelsen foretaget praksisundersøgelse om anbringelse af 
børn og unge. 
Ankestyrelsens endelige rapport vil blive fremlagt til behandling i Børne- og Ung-
domsudvalgets møde i marts 2008. 
 
 
Notat i forbindelse med Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anbringelse af børn og 
unge 
 
 
3. 
Vejdirektoratet indbyder til Færdselssikkerhedsdag tirsdag den 26. februar 2008 kl. 
09.30 til 15.00 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. februar 2008 
Fraværende: Adnan Jedon 
Til efterretning. 
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