
 

Brønderslev Kommune 
  

 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
 

12. august 2008 

Lokale: 
 

Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus 

Tidspunkt: 
 

kl. 14.00 

 



Indholdsfortegnelse 
 
 

 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
01/97 Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet.................................................... 316 
02/98 Projekt - Viden på tværs.............................................................................. 320 
03/99 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2009 - Børne- og 

Ungdomsudvalget ....................................................................................... 322 
04/100 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Børne- og 

Ungdomsudvalgets område......................................................................... 324 
05/101 Datoer for møder ......................................................................................... 325 
06/102 Aflysning af møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og 

Skolebestyrelserne i den østlige del af kommunen..................................... 326 
07/103 Udtræden af Skolebestyrelsen ved Dronninglund Skole ............................ 327 
08/104 Udtræden af Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen ................................. 328 
09/105 Finansiering af bus ...................................................................................... 329 
10/106 Legeplads ved SFO Nord, Dronninglund ................................................... 330 
11/107 Etablering af klubtilbud ved Toftegårdsskolen........................................... 331 
12/108 Politisk aftale om partnerskab på dagtilbudsområdet ................................. 333 
13/109 Udvidelse Fasanvejens Børnehave.............................................................. 335 
14/110 Orientering .................................................................................................. 338 
 
 
 



Børne- og Ungdomsudvalget, 12. august 2008 Side 316 

Åbne sager: 

01/97 Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
 

J.nr.: 16.05.00 P222 
2008.025-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Ledelsesstruktur 
på dagpasningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK/BY

 
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 ledelsesstruktur. 
 
Ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet blev vedtaget som et fokuspunkt i forbin-
delse med budget 2007. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 27. no-
vember 2007 at igangsætte en analyse om behovet for og værdien af en ny ledelses-
struktur. 
 
I møde den 7. maj 2008 tog udvalget analysen til efterretning og drøftede i efterføl-
gende møde den 10. juni 2008 analysen med projektets styregruppe. Udvalget beslut-
tede, at sagen genoptages til drøftelse i augustmødet. Analysen blev præsenteret for 
Byrådet på et temamøde den 24. juni 2008.  
 
Overordnede betragtninger 
For at sikre et højt niveau på dagpasningsområdet skal der være ledelseskompetence til 
stede i institutionen, der stemmer overens med de krav, der stilles. Kravene til ledelse 
er blevet øget de seneste år. Udover faglig ledelse bliver der i dag stillet krav til den 
enkelte leder om at have en høj grad af kompetence i forhold til strategisk ledelse, per-
sonaleledelse og administrativ/økonomisk ledelse. Det betyder, at de nødvendige le-
derprofiler har ændret sig, og det er blevet nødvendigt at se på, om den nuværende le-
delsesstruktur sikrer, at vi nu og i fremtiden har et dagpasningsområde, hvor forudsæt-
ningerne for at have de rette lederprofiler er til stede. 
 
Det øgede fokus på og krav til ledelse indenfor dagpasningsområdet kommer blandt 
andet til udtryk i dagtilbudsloven, som tildeler ledelsen et særligt ansvar for kvalitet og 
kvalitetsudvikling i dagtilbuddet. Fagenheden vurderer, at forventningerne til ledelsen 
på dagpasningsområdet over de kommende år vil blive forstærket yderligere. 
 
Udfordringen for den nuværende ledelsesstruktur 
Udfordringerne i den nuværende ledelsesstruktur fremgår af ”Analyse af ledelsesstruk-
turen på dagpasningsområdet”. Det drejer sig i hovedtræk om 
 

• At det er vanskeligt for lederen at finde tid til at dygtiggøre sig på alle ledelses-
kompetencerne 

• At finde tid til at varetage alle ledelsesområderne, dette i særlig grad i de min-
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dre institutioner, hvor lederen i dagligdagen må indgå i det pædagogiske arbej-
de 

• Sårbarhed i de mindre institutioner i form af at kunne fastholde et højt fagligt 
niveau og et godt arbejdsmiljø, hvis personalet er syg, på kursus eller har andet 
fravær (manglende økonomisk bæredygtighed). 

 
Fagenheden kan genkende udfordringerne og kan tilføje, at der de seneste år har været 
udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde ledere med de nødvendige ledelses-
kompetencer. 
 
Behov for ændringer på dagpasningsområdet 
Fagenheden vurderer, at dagpasningsområdet i Brønderslev Kommune har behov for 
nogle ændringer. Dette gælder såvel i forhold til de udfordringer, der opleves allerede i 
dag, som de udfordringer dagpasningsområdet kan forvente de kommende år. 
 
Det er fagenhedens vurdering, at Brønderslev Kommune har mulighed for at sikre de 
bedste forudsætninger for ledelse af dagpasningsområdet nu og på længere sigt ved at 
ændre ledelsesstrukturen med udgangspunkt i ledelsesmodellen områdeledelse. 
 
Værdi for dagpasningsområdet ved ændring af ledelsesstrukturen til områdeledelse 
Den enkelte daginstitution (det nye område) 
 

• Vil blive økonomisk bæredygtig med en højere grad af fleksibilitet i forhold til 
uddannelse/kurser, anvendelse af vikarmidler, indkøb, personalekompetencer 

• Vil få et større kollegialt forum, hvor der kan ske faglig sparring, udvikling og 
læring på tværs 

• Vil få større ledelsesmæssig tyngde i form af to nye lederprofiler (områdele-
der/daglig leder i stedet for leder/souschef) og et ledelsesteam bestående af om-
rådeleder og et antal daglige ledere svarende til antallet af huse 

• Vil have en mere synlig faglig leder i hverdagen i det enkelte hus 
• Vil få større mulighed for faglig ledelse og udvikling samt sparring mellem de 

daglige ledere og medarbejderne 
• Vil få større mulighed for kvalitetsudvikling også i de mindre huse 
• Vil have ledere, der indgår i et ledelsesteam med mulighed for sparring, læring 

og udvikling ledelsesmæssigt 
• Vil få et i højere grad arbejdsdygtigt og handlingsorienteret lederforum på det 

strategiske og udviklingsmæssige område i form af 5 områdeledere og dagpas-
ningschefen 

• Vil få større tyngde i forhold til samarbejdet med skoler, PPR etc. 
 
Det er fagenhedens vurdering, at områdeledelse fortsat vil give mulighed for en høj 
grad af forældreindflydelse og et godt arbejdsmiljø. Samtidigt vil områdeledelse gøre, 
at der er større sandsynlighed for, at der i alle daginstitutioner året rundt er ledelses-
mæssigt, personalemæssigt og økonomisk overskud til fordel for børn, forældre og 
ansatte. 
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Områdeinddeling 
 
Fagenheden vurderer, at inddelingen bedst sker med udgangspunkt i geografi. 
 
Område By (antal institutio-

ner/børn) 
By (antal institutio-
ner/børn) 

Antal børn i 
området 

Område i Asaa (1/49) Dronninglund (2/48+83) 180 
Område ii Klokkerholm (1/65) Hjallerup 

2(3)/63+90+(60*)) 
218 (278) 

Område iii Ø. Brønderslev (2/41+70) Jerslev (2/41+60) 212 
Område iiii 
Område iiiii 

Brønderslev By (9/486)  243 
243 

* jf. Masterplanen er der en forventning om ca. 60 børn i den nye børnehave/ vug 
gestue 

Ledere (i parantes er der taget højde for den nye børnehave i Hjallerup) 
 
I dag (traditionel institutionsledel-
se) 

19 (20) ledere 
19 (20) souschefer 

I alt 38 (40) ledere 

Forslag (områdeledelse 5 områdeledere 
19 (20) daglige ledere 

I alt 24 (25) ledere 
 

 
 
Økonomi ved ændring af ledelsesstrukturen 
Fagenheden forventer, at en ændring af ledelsesstrukturen til områdeledelse i en over-
gangsperiode vil forudsætte en tilførsel af midler til dagpasningsområdet. I implemen-
teringsfasen og de første år efter vil der være ekstra udgifter til lederudvikling, perso-
nalepleje og procesaktiviteter. Der må endvidere forudses ekstra lederlønninger i en 
overgangsperiode, da udgangspunktet vil være, at lønniveauet for ledere først bliver 
reguleret ved nyansættelser. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
en ændring af ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet til områdeledelse. 
 
Center for Økonomi skal bemærke, at der ikke er afsat midler til en ændring af ledel-
sesstrukturen på dagpasningsområdet i dels budget 2008 og budget 2009-2012. 
 
Forretningsledelsen anbefaler forslaget. 
 
 
Bilag: 
 Implementering af områdeledelse 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
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Udsat. 
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02/98 Projekt - Viden på tværs 
 

J.nr.: 00.16.02P20 T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Projekt - Viden 
på tværs.doc 

ÅBEN SAG
BU/SU/SO/BE/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I Danmark findes der en stor gruppe børn og unge, der lever i familier med misbrug 
eller psykisk sygdom. Dette giver børnene opvækstvilkår, der både på kort og lang sigt 
kan have negative konsekvenser for dem. I Brønderslev Kommune vurderes det, at der 
i dag er estimeret 1.500 børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse (oplys-
ninger fra Sundhedsstyrelsen). 
 
De seneste år har der generelt været et stigende fokus på udsatte børn og unge i kom-
munerne, men børn af forældre med misbrug eller sindslidelse har ikke fået samme 
opmærksomhed, og dermed ikke den støtte og hjælp, som de har behov for. 
 
Servicestyrelsen har i samarbejde med konsulenter fra Socialt Udviklingscenter (SUS) 
og Muusmann samt fem kommuner, en region og to institutioner gennemført et udvik-
lingsprojekt, som har resulteret i en generel samarbejdsmodel for bedre tværfaglig ind-
sats. Anvendelsen af samarbejdsmodellen skal bidrage til: 
 
1. at der sker tidlig opsporing af børn og unge i familier med misbrug eller sindslidel-

se, 
2. at sikre tilbud, som er rettet mod netop disse børn og unge, og som hjælper dem til 

at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn eller ung i så-
danne familier, 

3. at interne og eksterne aktører på området på trods af forskellige arbejdskulturer, 
metodiske tilgange og organisatoriske rammer samarbejder ud fra fælles mål og 
sikre at viden og bekymring formidles mellem faggrupper og sektorer. 

 
I forlængelse af udviklingsarbejdet omkring samarbejdsmodellen har Velfærdsministe-
riet udmeldt en pulje, hvorfra der kan søges midler til hel eller delvis anvendelse af 
modellen og til generelt at kvalificere indsatsen over for børn og unge af sindslidende 
eller misbrugende forældre. Den samlede pulje er på kr. 15 mio., og der er påtænkt 
bevillinger til omkring 15 projekter. 
 
Tidligere erfaringer med og nuværende tværfaglige og tværsektorielle tiltag har skabt 
grobund for, at man i Brønderslev Kommune ønsker, at videreudvikle det allerede ek-
sisterende fokus på børn og unge i familier med misbrug og sindslidelse. Denne vide-
reudvikling ses muliggjort ved bl.a. at udvikle og implementere en samarbejdsmodel 
for bedre tværfaglig indsats. 
 
Fagenheden ser et helt centralt behov for at opnå et fælles fundament i form af en fæl-
les forståelsesramme og samarbejdsstruktur/-kultur på tværs af faggrænser. Et middel 
hertil er bl.a. fælles handleplaner og anvendelse af fælles redskaber. Dette vil et pro-
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jektforløb og udviklingen af en lokal samarbejdsmodel for Brønderslev Kommune 
kunne tilføre. 
 
En vigtig opgave i projektforløbet bliver at få skabt overblik over eksisterende tilbud 
og effekter. Projektforløbet skal således også omfatte en beskrivelses- og afklaringsfa-
se i forhold til eksisterende tiltag og procedurer. For at finde frem til hvad en optimal 
samarbejdsmodel skal indeholde i Brønderslev Kommune, - hvilke redskaber, handle-
planer og aktiviteter vi skal anvende og iværksætte, - er det vigtigt at have fokus på 
effekterne af eksisterende tilbud. Tilbud som ikke giver de ønskede effekter, skal juste-
res eller helt erstattes af nye tilbud, som giver mening i forhold til det enkelte barn/ 
den enkelte unge. Og så skal projektforløbet danne baggrund for, at der indledes sam-
arbejde med regionen, psykiatrien, behandlingsinstitutioner for misbrugere, læger og 
andre relevante samarbejdspartner. 
 
Projektet vil primært være forankret i Fagenheden for Børn & Kultur, men omfatter 
også Fagenheden for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse.  
 
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår  
 
• at der etableres et tværfagligt projekt med henblik på at udvikle og implementere 

en samarbejdsmodel, som skal være med til at sikre en mere målrettet, forebyggen-
de og sammenhængende indsats i forhold til børn i familier med misbrug og sinds-
lidelse 

• at Velfærdsministeriet ansøges om økonomisk støtte til projektet – der ansøges om 
i alt kr. 841.000 

 
Projektansøgningen sendes endvidere til behandling i følgende udvalg: 
• Børne- og Ungdomsudvalget den 12/8 
• Socialudvalget den 13/8 
• Beskæftigelsesudvalget den 25/8 
 
Påtegning fra Center for Økonomi foreligger til mødet. 
 
 
Bilag: 
Projektansøgning - Bedre tværfaglig indsats 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Anbefales. 
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03/99 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2009 - Børne- og 
Ungdomsudvalget 
 

J.nr.: 00.30.00 Ø02 
08/175 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Budget 2009.doc ÅBEN SAG
BU

  
 
Sagsfremstilling: 
 
I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samar-
bejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse 
korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, 
hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagud-
valgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mu-
lighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.  
 
For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, har Center for Øko-
nomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Ske-
maet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  
 
Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2008. 
Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 
2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover ind-
går en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse 
omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale 
om nogle rent administrative omplaceringer. 
 
Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris-og 
lønreguleres herefter til 2009 niveau. 
 
Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal 
tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i ske-
maet og vil indgå enten under 1. ”lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætnin-
ger, overførselsudgifter” eller 3. ”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter” Hver kor-
rektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.  
  
Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, 
som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget 
mulighed for at fremsende yderligere ønsker. 
 
Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, 
inden budgetforslaget sendes til første behandling. 
 
Indstilling: 
 
Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, 
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hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 
2009, samt drøfter evt. ønsker til budget 2009 
 
Bilag: 
Oplæg til basisbudget 2009-2012 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Udvalget ønsker, at der på 

• Politikområde 301 kompenseres for det fulde beløb for pensionsbidrag, 398.000 
kr.  

• Politikområde 302 ikke kompenseres i relation til lukkedage med 413.000 kr. 
• Politikområde 303 medtages det udarbejdede notat af 17. juli 2008 vedrørende 

udsatte børn og unge 
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04/100 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Børne- og 
Ungdomsudvalgets område 
 

J.nr.: 00.30.10 Ø09 
08/53 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Foreløbig 
orientering om budgetopfølgning 2 på Børne- og Ungdomsudvalgets 

åd d

ÅBEN SAG
BU

Sagsfremstilling: 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle poli-
tikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 
2008 for Børne- og Ungdomsudvalgets område. 
 
Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for 
øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det en-
kelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes 
budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og 
det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte ud-
valgs område som fremsendes.  
 
Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommu-
ne på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende 
tiltag fra økonomiudvalgets side.  
 

Indstilling: 
Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til 
orientering. 
 
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30.06.2008 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Udvalget tager orienteringen til efterretning. 
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05/101 Datoer for møder 
 

J.nr.: 00.22.04 A30 
08/1949 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Datoer for 
møder.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Sagsfremstilling: 
Idet der henvises til nedenstående beslutning på mødet i Det Fælles Rådgivende Organ 
for skolerne den 11. juni 2008 anmodes udvalget om at fastsætte tidspunkter for føl-
gende møder: 
 
For at komme skolerne delvist i møde i resten af valgperioden, har udvalget besluttet, 
at der i 1. kvartal 2009 afholdes 8 møder med skolebestyrelserne. 
Planen er, at møderne holdes over 3 dage, hvor hver skole eller fødeskole og overbyg-
ningsskolen har 1 times møde med udvalget. 

1. dag: Hedegaardsskolen/Thise Skole, Søndergades Skole/Ø. Brønderslev Skole, 
Skolegades Skole/Serritslev Skole 

2. dag: Toftegaardsskolen, Klokkerholm Skole/Flauenskjold Skole, Asaa Sko-
le/Agersted Skole 

3. dag: Dronninglund Skole, Hjallerup Skole 
 
Datoerne besluttes på næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Datoen for næste møde i Fælles Rådgivende Organ vil blive besluttet på samme møde 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Datoerne for møderne med skolerne er: 
5/1, 6/1 og 7/1 2009. 
Mødet for Fælles Rådgivende Organ fastlægges, når udvalgets mødekalender for 2009 
kendes. 
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06/102 Aflysning af møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og 
Skolebestyrelserne i den østlige del af kommunen 
 

J.nr.: 00.22.04 A30 
08/1950 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-08-12\Aflysning af 
møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og skolebestyrelserne i den 
østlige del af kommunen doc

ÅBEN SAG
BU

 
 
Sagsfremstilling: 
Skolebestyrelsen ved Dronninglund Skole fremsender brev, hvori de beklager, at møde 
mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne i den østlige del af kom-
munen planlagt til den 14. maj 2008 blev aflyst. 
 
Det bekymrer Skolebestyrelsen, at udvalget har valgt at aflyse og ikke blot udsætte 
mødet. Skolebestyrelsen opfordrer til, at udvalget genovervejer beslutningen. Skolebe-
styrelsen er meget interesseret i at deltage i et møde med udvalget. 
 
Skolebestyrelsen anfører, at de havde set frem til en grundig diskussion om følgende 
emner: 

1. En tidsplan for renovering/ udbygning af lokalerne til OK-klasserne og etable-
ring af fritidshjem til OK-klasserne 

2. En tidsplan for etablering af ”madudlveringssted”, så skolen kan komme med i 
kommunens ordning om salg af varm mad 

3. Byrådets slingrekurs i forhold til udmelding i Nordjyskes lokaltillæg om, at 
skolebestyrelsesmedlemmer vil blive honoreret med 3.000 kr. om året, hvoref-
ter medlemmerne i brev dateret den 4. april 2008 får at vide, at det bliver de ik-
ke alligevel 

4. En tidsplan for udbygning/renovering af legeplads og udenomsarealer omkring 
Dronninglund Skole 

5. Mulighederne for at forlænge SFO-tilbuddet til også at omfatte 4. klasse – et 
udbredt ønske blandt mange forældre i Dronninglund 

 
 
Bilag: 
Skrivelse af 13. august 2008 til Skolebestyrelsen ved Dronninglund Skole 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Udvalget fremsender svar til Dronninglund Skole. 
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Sagsfremstilling: 
 
Karsten Madsen, Dronninglund Skole, søger om at udtræde af Skolebestyrelsen ved 
Dronninglund Skole, under henvisning til at han fraflytter kommunen pr. 1. august 
2008 
 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at i henhold til bekendtgørelse om valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser § 37, stk. l kan Byrådet efter anmodning 
træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebesty-
relse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet of-
fentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for 
hvervet.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Godkendes. 
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Indstilling: 
 
Sagsfremstilling: 
 
Jytte Albrektsen, Hedegårdsskolen, søger om at udtræde af Skolebestyrelsen ved He-
degårdsskolen, under henvisning til, at hun ikke længere har børn på skolen. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at i henhold til bekendtgørelse om valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser § 37, stk. l kan Byrådet efter anmodning 
træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebesty-
relse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet of-
fentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for 
hvervet.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Godkendes. 
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Sagsfremstilling: 
Principiel drøftelse af reklamefinansiering/sponsorering af bus. 
 
Der henvises til møde den 10. juni 2008 i Det Fælles Rådgivende Organ på daginstitu-
tionsområdet, hvor spørgsmålet om mulighed for finansiering af egen bus (evt. dele-
bus) blev rejst. 
 
Det blev aftalt, at udvalget tager en principiel drøftelse af spørgsmålet.  
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Udvalget ønsker ikke, at den enkelte institution anskaffer sig bus med mindre, at det er 
nødvendigt for institutionens daglige drift. 
Evt. sponsorering/reklamefinansiering skal ske inden for de kommunale principper for 
sponsorering. 
Udvalget vil tage stilling til konkrete ansøgninger. 
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Sagsfremstilling: 
Formanden for udvalget ønsker en drøftelse af etablering af legeplads ved SFO Nord i 
Dronninglund. 
 
Børne- og Kulturdirektør Henning Risager oplyser, at AI’erne Nord og Syd gennem 
længere tid opsparede midler for at kunne etablere en ny og tiltrængt legeplads. 
Opsparingen blev gjort i henhold til de dengang gældende regler og stammer både fra 
løn og øvrig drift. 
Legepladsprojektet blev udskudt på grund af indefrysning i 2006 af alle opsparede 
midler. 
Usikkerheden omkring budgetterne i 2007, hvor AI’erne samtidig blev reorganiseret 
som en samlet SFO, udskød igen legepladsprojektet, som derfor først blev igangsat i 
slutningen af 2007. Igangsætningen skete efter aftale med økonomisk afdeling, som 
vurderede, at de nødvendige midler var til stede. 
 
Legepladsprojektets pris var ca. 750.000 kr. Økonomisk afdeling oplyser, at ca. 
550.000 kr. af projektet blev betalt i 2007. Legepladsen er færdiggjort og færdigbetalt i 
2008. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur har gjort Dronninglund Skole opmærksom på, at fa-
genheden burde have været orienteret ved igangsætningen af et så stort projekt således, 
at evt. misforståelser og fodfejl havde kunnet undgås, og at fagenheden forventer at 
blive orienteret fremover. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 
Skolebestyrelsen ved Toftegårdsskolen gør opmærksom på, at det har vist sig svært 
under de af Kommunen udmeldte normer at iværksætte et tilfredsstillende klubtilbud. 
Det oplyses, at der er tilmeldt 11 ud af et potentiale på ca. 120 elever, hvilket imidler-
tid ikke bør ses som et udtryk for, at behovet ikke er der. 
På trods af det lave antal tilmeldte børn finder skolebestyrelsen det vigtigt at få etable-
ret et godt tilbud.  
Spørgsmålet er derfor, hvad skolen skal gøre i skoleåret 2008/09. Det anføres, at sko-
len har en populær og velfungerende fritidsordning, men i forhold til de fysiske ram-
mer er afdelingen for 2. og 3. klasse ”Regnbuen” overbelagt med ca. 30% - skolefri-
tidsordningens eget valg. At integrere klubtilbuddet i ”Regnbuen” ses derfor ikke mu-
ligt. Der er fundet en god løsning på klubtilbuddets fysiske placering. Problemet er , at 
kommunens standardnormering kun giver en timetildeling på 15 timer. En opnorme-
ring begrundet i småholdsdrift fra de 15 timer til f.eks. 32 timer for skoleåret 2008/09 
vil gøre en stor forskel.  
Skolebestyrelsen pointerer, at det ikke er Kommunens normering man anfægter, men 
et behov begrundet i specielle etableringsproblemer på Toftegårdsskolen for skoleåret 
2008/09. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: 
 
Byrådet har vedtaget følgende normering i forbindelse med klubtilbuddet for elever i 
4.-7. klasse: 
Modul 10 timer: 2,87 x 1/3 
Modul 20 timer: 2,87 x 2/3 
 
2,87 er lig med normering til skolefritidsordning. 
 
I daginstitutionssystemet fremgår, at der pr. 1. august 2008 er tilmeldt 6 børn til modul 
10 timer og 4 børn til modul 20 timer. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Bilag: 
Skrivelse af 23. juni 2008 fra Toftegårdsskolen 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
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Udvalget anmoder fagenheden om at arbejde med at finde en løsning. 
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Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har budt ind på KL’s projekt om kvalitetsudvikling af dagtil-
bud, som har til formål at sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og at 
sikre en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen i dagtilbud. 
 
Den foreliggende partnerskabsaftale indeholder tre indsatsområder: 

- Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner 
- Ledelse  
- Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer 

 
Partnerskabsaftalen stiller krav om, at den enkelte kommune vælger mindst to af ind-
satsområderne og kobler disse til igangværende initiativer på dagtilbudsområdet i egen 
kommune. Dagpasningsområdet ønsker at deltage i indsatsområde et og tre, og ser 
koblingen til eget kvalitetsprojekt som en oplagt mulighed for at kvalificere dette ar-
bejdet med de erfaringer og den sparring der opnås i dialogen og samarbejdet med de 
øvrige deltagende kommuner. Dagpasningsområdets lokale kvalitetsprojekt løber i 
perioden 1. januar 2008 til 31. december 2009, hvilket er i tråd med perioden for KL-
projektet, som løber i perioden april 2008 til december 2009. Dagpasningsområdet ser 
klare sammenhænge og potentialer ved en kobling af de to projekter, og vil gerne ar-
bejde for at sikre både nytteværdi og kvalitet i det pædagogiske arbejde og for at skabe 
helhed og sammenhæng i den daglige opgaveløsning. 
 
Brønderslev Kommune har iværksat et internt projektforløb vedrørende ledelsesstruk-
tur på dagpasningsområdet. Dette er baggrunden for, at indsatsområdet ledelse i part-
nerskabsaftalen er fravalgt. Dagpasningsområdet vil i stedet lade sig inspirere og suge 
til sig af de erfaringer, der gøres blandt de kommuner, der vælger dette som indsatsom-
råde i projektforløbet. 
 
Ud over de tre indsatsområder giver partnerskabsaftalen også mulighed for at deltage i 
en projektgruppe, som skal arbejde med forskellige dokumentationsformer. Målet med 
projektgruppen er at få etableret en sammenhæng mellem fastsættelse af de politiske 
mål og de forskellige styringsredskaber og dokumenter, der anvendes i beskrivelsen og 
dokumentationen af dagtilbudsområdet. Dette er et arbejde, som dagpasningsområdet 
allerede har sat fokus på og mål for i det lokale kvalitetsprojekt, og derfor ønsker dag-
pasningsområdet også at indgå i denne projektgruppe. 
 
De første indledende møder med KL og de 38 deltagende kommuner er afviklet, og 
der foreligger nu en partnerskabsaftale til politisk godkendelse. 
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Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at den politiske aftale om partnerskab på 
dagtilbudsområdet godkendes. 
 
 
Bilag: 
Politisk aftale 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Anbefales godkendt. 
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Sagsfremstilling: 
 
Fasanvejens Børnehave søges udvidet med op til 36 børn  
 
Der har ved udarbejdelsen af projektforslaget været løbende dialog med sikkerheds-
gruppen i Fasanvejens Børnehave. 
 
Projektet omfatter tilbygning på i alt ca. 286 m2 placeret vest for eksisterende børne-
have. Udvidelsen medfører, at skellet mod vest flyttes (kommunal ejet jord matr.nr. 
32mc).  
Projektet medfører endvidere, at parkeringsmulighederne udvides med i alt 8 parke-
ringspladser. 
 
Størsteparten af matr. 32mc er beskyttet mose. Arealet, der kan inddrages til udvidelse 
af legeplads uden at påvirke det beskyttede moseområde, udgør i alt ca. 880 m2. 
 
Anslåede udgifter på i alt 5.481.000 kr. Specifikation er vedlagt sagen som fortroligt 
bilag. 
 
Beregninger (udarbejdet af Afdelingen for Bygninger og Beredskab) er d.d.-priser 
ekskl. moms, men inkl. alle øvrige ydelser. 
Beregninger er ekskl. eventuelt pilotering for blødt bund, hvilket undersøges. 
 
Der er den 3. juni ansøgt om principiel byggetilladelse. 
 
Vedr. Masterplan for pasningsområdet: 
Der henvises til den i forbindelse med vedtagelse af Masterplanen vedtagne priorite-
ring: 
 
Hjallerup ........................................................................................... 10.250.000 kr. 
Fasanvejens børnehave ....................................................................... 4.650.000 kr. 
I alt .................................................................................................... 14.900.000 kr. 
 
Ovennævnte prioritering var ud fra en forudsætning om følgende finansiering: 
 
Budget 2008 – afsat ............................................................................ 4.000.000 kr. 
Budget 2009 – afsat i overslagsår ....................................................... 9.000.000 kr. 
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I alt ................................................................................................... 13.000.000 kr. 

Byrådet har i sit møde den 15. april 2008 godkendt Masterplanen, men har ikke taget 
stilling til beløbsstørrelser og bevillinger. 
 
Endvidere bemærkes, at Byrådet i sit møde den 24. juni 2008 vedtog at frigive 589.800 
kr. fra afsat rådighedsbeløb på budget 2008 på sted nr. 302 på 4.000.000 kr. til finan-
siering af køb af pavillon til skovbørnehavegruppen, Kornumgårdsvejens børnehave. 
 
Udvidelse af Fasanvejens børnehave er blevet 831.000 kr. dyrere end oprindelig forud-
sat, hvilket skyldes, at udvidelsen er på 286 m2 og ikke som oprindelig planlagt 240 
m2. Udvidelsen giver en mere optimal mulighed for at indrette stuerne til børnene og 
giver samtidig en udvidelse på yderligere 6 børn. 
 
Udgifterne til udvidelser inden for pasningsområdet kan herefter opgøres således: 
 
Børnehave/vuggestue Hjallerup........................................................ 10.250.000 kr. 
Udvidelse Fasanvejens børnehave – anslået af Afdelingen for 
Bygning og Beredskab........................................................................ 5.481.000 kr. 
Frigivet til pavillon til skovbørnehavegruppen...................................... 589.800 kr. 
 
I alt .................................................................................................... 16.320.800 kr. 
 
Forudsætning om finansiering .......................................................... 13.000.000 kr.
 
Der mangler således............................................................................ 3.320.800 kr. 
 
Finansiering af udvidelse af Fasanvejens børnehave: 
 
Afsat rådighedsbeløb på sted nr. 302 for 2008 - restbeløb ................. 3.410.200 kr. 
Fasanvejenes børnehave...................................................................... 5.481.000 kr. 
 
Manglende finansiering ...................................................................... 2.070.800 kr, 
der foreslås afsat i budget 2009. 
 
Vedr. finansieringsbehov for 2009: 
Børnehave/vuggestue Hjallerup........................................................ 10.250.000 kr. 
Udvidelse af Fasanvejens børnehave.................................................. 5.481.000 kr. 
Pavillon til skovbørnehavegruppen Kornumgårdsvejens børnehave .... 589.800 kr. 
I alt .................................................................................................... 16.320.800 kr. 
 
Finansieret 2008.................................................................................. 4.000.000 kr. 
 
Restbeløb........................................................................................... 12.320.800 kr. 
 
Afsat overslagsår 2009........................................................................ 9.000.000 kr. 
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Der foreslås afsat yderligere i 2009 .................................................... 3.320.800 kr. 
 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 300.000 kr. til projekte-
ring af udvidelsen af Fasanvejens Børnehave fra afsat rådighedsbeløb på budget 2008 
på sted nr. 302 på 4.000.000 kr. (restbeløb på 3.410.000 kr.) – pulje til børnepasning 
således, at udvidelsen som foreslået kan iværksættes umiddelbart efter en evt. afsættel-
se af de manglende ressourcer til udvidelsen på budget 2009. 
 
Center for Økonomi skal bemærke, at der ikke er afsat driftsmidler i budgettet til 
Masterplanen. Driftsmidlerne er afsat som et ønske til budget 2009.  
 
Bilag: 
Tegning over udvidelsen 
Ansøgning om principiel udvidelse 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
Anbefales godkendt. 
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1. 
Referat fra møde den 10. juni 2008 i Det Fælles Rådgivende Organ for dagtilbudsom-
rådet – referatet er tidligere udsendt 
 
2. 
Referat fra møde den 11. juni 2008 i Det Fælles Rådgivende Organ for skoleområdet – 
referatet er tidligere udsendt 
 
3. 
Bekendtgørelse om valgfag i folkeskolen. Der er med virkning fra 1. august 2008 ved-
taget bestemmelse om, at kommunerne kan tilbyde eleverne på 8. og 9. klassetrin un-
dervisning i følgende ikke-prøveforberedende valgfag: Spansk, hverdagsfransk, hver-
dagstysk, almindelig indvandrersprog og edb. 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
4. 
Om renoveringen af Skolegades Skole. 
 
5. 
4. klasses fritidstilbud i Dronninglund. 
 
6. 
Om personsag. 
 
Til efterretning. 
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