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Åbne sager: 

01/145 Børne- og Familieafdelingen - medarbejderressourcer 
 

J.nr.: 81.01.01 G01/ 
2008.238-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Børne- og 
Familieafdelingen - medarbejderressourcer.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØKBY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der normeres følgende stillinger i Bør-
ne- og Familieafdelingen: 
 
1½ stillinger i Myndighedsafsnittet 
½ stilling i Tilsyns- og Godkendelsesafsnittet 
1 stilling som gademedarbejder 
 
Udgifterne finansieres inden for budgettet. 
  
Afdelingsleder Marianne Mortensen kommer til stede kl. 14.30. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2008 vedtog Byrådet aftaletekst omkring 
opmærksomhedspunkter m.v. 
 
Vedrørende udsatte børn og unge blev vedtaget: 
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 anbringelser. Børne- og Ungdomsudvalget er tovholder på denne 
indsats. Forslag til initiativer skal forelægges til politisk behandling senest 1. marts 
2008. 
 
Økonomi: 
1½ stillinger ..................................................................................................510.000 kr. 
½ stilling .......................................................................................................170.000 kr. 
1 gademedarbejderstilling.............................................................................400.000 kr. 
 
I alt .............................................................................................................1.080.000 kr. 
 
Finansiering: 
Vakant gademedarbejderstilling ...................................................................404.672 kr. 
Ramme forebyggende indsats .......................................................................360.580 kr. 
Rest af DUT-kompensation vedrørende anbringelsesreform .......................314.748 kr. 
 
I alt .............................................................................................................1.080.000 kr. 
 
Der er tale om helårsvirkning. Besparelsen i 2007 ved senere ansættelser forudsættes 
anvendt til vikardækning. 
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Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Bilag: 
Børne- og kulturdirektør Henning Risagers notat af 26. februar 2008 
Afdelingsleder Marianne Mortensens notat af 25. februar 2008 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov 
Fagenhedens indstilling anbefales. 
 
 
 
 
 
02/146 Vejledende retningslinier for udarbejdelse af årsregnskab for 
2007 for private opholdssteder og botilbud 
 

J.nr.: 16.03.26 P21/ 
2008.235-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Vejledende 
retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for opholdssteder for 
børn og unged.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Center for Økonomi foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget godkender vedlagte 
retningslinier som grundlaget for udarbejdelse af de private opholdssteders årsregn-
skaber for år 2007. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for 
private opholdssteder for børn og unge.   
 
Udarbejdelsen af regnskabet er en del af grundlaget for det økonomiske tilsyn, som har 
hjemmel i Servicelovens § 142, stk. 5 (opholdssteder) og § 144 (private botilbud) og 
har fundet yderligere konkretisering i henholdsvis Socialministeriets vejledninger og 
Danske Regioner og KLs vejledning. Disse vejledninger angiver i forhold til det øko-
nomiske 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 retningslinier 
for de to områder. I et samarbejde mellem de nordjyske kommuner er disse retningsli-
nier blevet redigeret således, at disse kan anvendes som grundlag for vurdering af års-
regnskaberne for 2007 for tilbud i alle de nordjyske kommuner. 
 
Med Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse udstikkes de nærmere rammer for pri-
vate opholdssteder til udarbejdelse af årsregnskabet for 2007.  
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Lovgrundlag 
Servicelovens § 142, stk.5, § 143 og § 144 samt bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 
2006. 
 
Økonomi 
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Bilag: 
Vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab for opholdssteder og børn og 
unge 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
03/147 Målsætning for folkeskolen 
 

J.nr.: 17.01.10 P22 
2008.21-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Målsætning for 
folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 
nedennævnte forslag til organisation og proces i forbindelse med udarbejdelse af mål-
sætninger for folkeskolen: 
 
Forslag til organisation: 
 
Styregruppe: 
 

• Repræsentant fra forvaltningen 
• 3 SB-medlemmer 
• 1 skoleleder 
• 1 lærer 
• 1 elev 

 
Opgave: 
 
Styregruppen skal beskrive processen før starten samt koordinere og sammenskrive 
skolernes bidrag 
Politikerne har besluttet form – ”de brede ord” – ”det betyder at” 
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Forslag til proces: 
 

• Styregruppen udsender som idéoplæg  
Hver enkelt skole kan ombryde, tilføje og slette 

• Skolen beslutter selv den lokale proces 
• Efter skolernes bidrag udarbejder styregruppen forslag  
• Disse forslag sendes til skolerne, som kan kommentere 
• Efter skolernes bidrag udarbejder styregruppen forslag til samlet målsætning for 

folkeskolen til politisk godkendelse 
 
Børne- og Ungdomsudvalget orienteres løbende i procesforløbet. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. januar 2008, hvor udval-
get vedtog at godkende, at processen vedrørende udarbejdelse af målsætninger for fol-
keskoleområdet tager udgangspunkt i tidligere målsætninger m.v., herunder 
 

• 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 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
04/148 Etablering af nye specialtilbud i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.03.00 G01/ 
2008.237-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Etablering af nye 
specialtilbud i folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter 
følgende forslag til nye specialtilbud 
 

- udvidelse af ADHD-tilbuddet på Toftegårdsskolen med 8 pladser 
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- oprettelse af et kontaktklassetilbud til 8 elever på Hedegårdsskolen 
- oprettelse af en ungdomsklasse for elever fra 8.-9. klasse ved Ungdomshuset 
- udvidelse af Heldagsskolen fra 18 til 24 elever 

 
Det overvejes evt. at nedlægge et eksisterende specialtilbud. 
 
Sagsfremstilling: 
I Visitationsudvalget har man mærket et meget stort pres på elever til specialtilbud. 
Det skyldes bl.a., at 
 
• elevtallet på landsplan er steget med 18,3% i perioden 1997-2007, medens det for 

specialbørn er steget med 48%, 
• der er oplevet en meget stor tilflytning af elever, der allerede var udredt til et speci-

altilbud, 
• eleverne bliver hurtigere udredt i børnepsykiatrien (2 måneders garanti for start på 

udredning), 
• der kommer forældrepres for at få specialtilbud hurtigt efter udredning, 
• der er stort pres fra skolerne på tilbud til elever, der ikke kan rummes i normalom-

rådet, 
• efterskoler er mere restriktive i forhold til eleverne end tidligere, 
• der er et ønske om at udnytte områdets ressourcer mere effektivt, og 
• der er et ønske om at etablere tilbuddene i elevernes nærmiljø 
 
Økonomi: 
 
Der kan peges på følgende mulig finansiering: 
 
• Køb af færre specialtilbud i andre kommuner 
• Evt. hjemtagelse af elever fra tilbud i andre kommuner 
• Hjemtagelse af elever fra interne skoler 
• Evt. nedlæggelse af eksisterende specialtilbud 
• Mindreforbrug af behovstimer i specialundervisningen i skolerne 
 
Anslået udgifter ved etablering af de foreslåede tilbud: 
 
Udvidelse af ADHD-tilbud på Toftegårdsskolen ............................... 1.500.000 kr. 
Oprettelse af kontaktklasse på Hedegårdsskolen................................ 1.800.000 kr. 
Oprettelse af ungdomsklasse ved Ungdomshuset.................................. 600.000 kr. 
Udvidelse af Heldagsskolen................................................................... 850.000 kr. 
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med udvidelse af ADHD-tilbuddet på Toftegårds-
skolen og oprettelse af kontaktklassetilbud på Hedegårdsskolen er forudsat etableret 
skolefritidsordningstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. 
Lønudgifter i forbindelse hermed er indregnet i ovennævnte udgift. 
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Sluttelig bemærkes, at der ikke er indregnet beløb til almindelig drift. 
 
Hertil vil der komme udgifter til fysiske ændringer, hvilket er beskrevet i notat om ud-
bygnings- og renoveringsplan.  
 
Center for Økonomi gør opmærksom på, at såfremt der foreslås aktivitetsændringer 
som ikke kan indeholdes i nuværende budgetrammer for hhv. drift og anlæg, er fagud-
valget forpligtet til at anvise kompenserende besparelser.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov 
Udvalget anmoder fagenheden om at arbejde videre med de belyste problemstillinger 
således, at visse af opgaverne løses inden for budgetrammen for 2008, og de resteren-
de opgaver vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2009. 
Udvalget anmoder om, at sagen fremlægges på et temamøde for Byrådet. 
 
 
 
 
 
05/149 Udbygning og renovering af skoler 
 

J.nr.: 82.18.00 G01/ 
2008.236-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Udbygning og 
renovering af skoler.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til drøftelse udarbejdet oversigt over 
behov for udbygning og renovering af skolerne. 
 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til det af Byrådet i forbindelse med budget 2008 vedtagne opmærksom-
hedspunkt vedrørende 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. 
 
Der henvises endvidere til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. oktober 2007, 
hvor udvalget vedtog at drøfte administrative oplæg om anlægsprojekter i folkeskolen 
januar/februar 2008. 
 
 
Bilag: 
Notat af 25. februar 2008 vedrørende udbygning og renovering af skoler 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov 
Sagen drøftet. 
Udvalget ønsker sagen drøftet på et temamøde for Byrådet. 
 
 
 
 
 
06/150 Kostpolitik i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.04.18 G01/ 
2007.1531-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Kostpolitik i 
folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår,  
 

• at Byrådet godkender igangsætning af proces om udbud vedrørende levering af 
skolemad til folkeskolerne i Brønderslev Kommune 

• at spørgsmålet om midler på 1.300.000 kr. til renovering af skoleboder drøftes i 
forbindelse med budgetlægningen for 2009 

 
Sagsfremstilling: 
 
Byrådet vedtog i sit møde den 13. december 2007 at sende problemstillingen vedrø-
rende udbud tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Økonomiudvalget vedtog i møde den 6. december 2007 at anmode Teknik- og Miljø-
udvalget om behandling af anlægsfinansieringsspørgsmålet. 
 
Teknik- og Miljøudvalget vedtog i sit møde den 10. december 2007 at indstille, at sa-
gen tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på at foreslå anden 
finansiering af projektet. Udvalget mener ikke, at projektet har relation til bygnings-
vedligeholdelsesområdet. 
 
Der er i udbudsmaterialet taget højde for, at der p.t. kun er etableret godkendte skole-
boder i en del af kommunen og at det betyder, at der p.t. kun skal leveres varmt mad til 
disse skoleboder. Senere skal leverandør kunne levere varmt mad begge steder, hvis 
der bydes på hele kommunen. 
 
Der har i den vestlige del af kommunen længe været arbejdet med kostpolitik i folke-
skolen. 
 
Skolebestyrelserne har besluttet, at arbejdet med kost og kostpolitik skal være et ser-
viceprojekt,  hvilket vil sige,  
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• at maden bliver leveret fra en central leverandør 
• at der er ansat uddannet personale til at fremstille mad og til salg 
 
Skoleboderne er blevet opdateret, således at de er godkendt til behandling og salg af 
mad. I en forsøgsperiode har nogle skoler entreret med plejehjemskøkkenet på Risa-
gerlund om levering. 
 
Ved kommunesammenlægningen blev skolebestyrelserne i den østlige del af kommu-
nen hørt om de i den vestlige del valgte principper, og der var fuld tilslutning til at lave 
et samlet serviceprojekt for hele kommunen. 
 
Det betyder, at skoleboderne i den østlige del af kommunen skal gennemgå en renove-
ring og klargøring til behandling og salg af mad. 
 
En renovering af disse skoleboder har Fagenheden for Teknik og Miljø anslået til at 
koste 1.300.000 kr.  
 
Udbuddet har en sådan størrelse, at det skal være et EU-udbud, hvilket Fagenheden for 
Børn og Kultur har udarbejdet i et tæt samarbejde med Center for Økonomi. 
 
Økonomi 
 
Drift: 
Der er på budget 2008 afsat ca. 260.000 kr. til projektet. 
Personaletimerne fordeler sig med 4 timer pr. dag til store skoler, 3 timer pr. dag til  
mellemstore skoler og 2 timer pr. dag til små skoler. 
En forventet personaleudgift er på ca. 1.300.000 kr. 
Differencen mellem budgettet og personaleudgiften på ca. 1.000.000 kr. skal komme 
ind ved fortjeneste på salg af mad. 
 
Målsætning: 
 
I samarbejde med forældrene 
 
• At fremme sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på at fremme 

sundhed og velvære 
• At fremme elevernes koncentration og energi på øget udbytte af undervisningen 
• At forebygge overvægt og kostrelaterede sygdomme, eksempelvis sukkersyge på 

længere sigt. 
 
Bilag: 
Udbudsmateriale vedrørende levering af skolemad til folkeskolerne i Brønderslev 
Kommune 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov og Gitte Krogh 
Fagenhedens indstilling anbefales. 
 
 
 
 
 
07/151 Masterplan - Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsom-
rådet 
 

J.nr.: 16.06.04 G01/ 
2007.1107-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Masterplan - 
Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsomrrådet.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur vil senere fremsende forslag til Børne- og Ung-
domsudvalget om handleplan for det videre arbejde med udmøntning af Masterplanen. 
 
Fagenheden har endnu ikke modtaget udtalelse fra alle forældrebestyrelser, hvorfor 
forslag endnu ikke kan udarbejdes. 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 22. januar 2008 at fremsende Ma-
sterplan – Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet til udtalelse i forældrebe-
styrelserne. 
 
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2007 blev drøftet notat vedrøren-
de efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jf. 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 vedrørende fremtidige udbygninger og ændringer 
 
2. Uddybende øjebliksbillede af kapacitet og efterspørgsel for hvert enkelt skoledi-

strikt. Undtagelsen er de tre skoledistrikter i Brønderslev by, som er beskrevet un-
der ét. Afsnittet indeholder tillige en beskrivelse af befolkningsudviklingen for de 
0-10 årige. 

 
Masterplanen er tidligere udsendt, hvorfor den bedes medbragt. 
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Bilag: 
Udtalelse fra forældrebestyrelser vedrørende Masterplan 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov og Gitte Krogh. 
Sagen genoptages på næste ordinære møde. 
 
 
 
 
 
08/152 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-04\Orientering.doc ÅBEN SAG

 
1. 
Dagtilbudslovens § 19, Dagtilbud i daginstitutioner. 
  
Bilag: 
Dagtilbud i daginstitutioner 
 
 
2. 
Undervisningsministeriet fremsender pressemeddelelse vedrørende ”De sidste ti år er 
antallet af elever i vidtgående specialundervisning i folkeskolen steget med 48 pro-
cent.” 
 
Bilag: 
Undervisningsministeriets pressemeddelelse af 30. januar 2008 
 
 
3. 
Servicestyrelsen fremsender rapport over indberetninger vedrørende børn- og ungeom-
rådet for 2007. 
 
Bilag: 
Rapport over indberetninger vedrørende børn- og ungeområdet 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2008 
Fraværende:  Jette Ramskov og Gitte Krogh 
Til efterretning. 
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