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01    Ferieplan for skoleåret 2009/10 
J.nr.: 17.02.03P15/dwbkes 
 08/1015 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
  

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 10. juni 2008 at fremsende nedenstående for-
slag til ferieplan for skoleåret 2009/10 til udtalelse i skolebestyrelserne: 

  

Sommerferie 27. juni 2009-  

9. august 2009 

Efterårsferie 10. oktober 2009- 

18. oktober 2009 

Juleferie 19. december 2009- 

3. januar 2010 

Vinterferie 20. februar 2010- 

28. februar 2010 

Påskeferie 27. marts 2010- 

5. april 2010 

St. Bededag 30. april 2010 

Kr. Himmelfartsdag – 
samt dagen derpå 

13. maj 2010- 

16. maj 2010 

Pinseferie 22. maj 2010- 

24. maj 2010 

Sommerferie 26. juni 2010 

  

Samtlige skolebestyrelser anbefaler forslaget. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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02    Sammenhængende børnepolitik - overgange 
J.nr.: 16.00.00P22/dwbkes 
 08/3078 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelse af den sammenhængende børnepolitik blev det besluttet, at et af 
fokuspunkterne var beskrivelse af overgange mellem forskellige områder inden for børne- og 
ungdomsområdet med udgangspunkt i, at Børnderslev Kommune ønsker at sikre en optimal og 
koordineret indsats i forbindelse med børns overgange fra sundhedspleje til dagpleje, fra dag-
pleje/vuggestue til børnehave, fra børnehave til skolefritidsordning/skole og fra skole til ung-
domsuddannelse. 

Beskrivelserne forudsættes tillige fremlagt til drøftelse og beslutning i Sundhedsudvalget. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender over-
gange inden for følgende områder: 
1.      Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue  
2.      Dagpleje/vuggestue til børnehave  
3.      Børnehave til skole  
4.      Fødeskole til overbygningsskole  
5.      Skole til ungdomsuddannelse 

Der henvises til nærmere beskrivelse og skemaer i vedhæftede notat. 

 
Bilag: 
Sammenhængende Børnepolitik - overgange 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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03    Rammeaftale - specialundervisning 
J.nr.: 16.00.01P27/dwbkes 
 08/6324 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland fremsender endelig udkast til rammeaftale for 2009 for social- og specialun-
dervisningsområderne. 

Socialområdet:

Rammeaftalen på socialområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen 
indgås årligt mellem kommunerne i Regionen og Region Nordjylland. Aftalen skal sikre, at der 
er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen er udar-
bejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelser om det 
forventede behov for tilbud på det social område. 

Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår Specialbørnehaven Himmelblå (Spiren), 
Dronninglund med 8 pladser. 

Specialundervisningsområdet:

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne 
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år. 

Generelt har kommunerne i de kommunal redegørelser indmeldt forventninger om et uændret 
forbrug i 2009 i forhold til det eksisterende niveau. Der meldes dog ind om et mindreforbrug af 
pladsantallet inden for småbørnsområdet på Aalborgskolen. Kommunerne har i de kommunal 
redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Der er derfor ikke 
grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstag med henblik på ændringer af tilbud. 

Der er sket en ny organisering af samarbejdet mellem kommunerne og Region Nordjylland. Den 
nye organisering er et resultat af, at den administrative styregruppe ønsker at varetage opgaver 
på et mere strategisk niveau, samt ønsket om at imødekomme kommunernes behov for et øget 
fokus på specialundervisningsområdet. 

Den nye organisering betyder således, at der er etableret  Den administrative styregruppe samt 
Koordineringsgruppe for henholdsvis Specialundervisning og Socialrådet. 

Det anbefales, at der som fokusområde for 2009 arbejdes med Lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud til børn og unge under 18 år, idet udviklingen i relation til ungdomsuddan-
nelser til unge med særlige behov følges i relation til ydelser til denne målgruppe. 

KKR-Nordjylland anbefaler kommunerne at godkende forslagene til Rammeaftaler for 2009. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til rammeaftale for 
2009. 

 
Bilag: 
Endelig udkast til rammeaftale - specialundervisning 
Endelig udkast til rammeaftale - socialområdet 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Anbefales. Det bemærkes, at Spiren på Himmelblå skal med. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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04    Udtræden af skolebestyrelsen på Skolegades Skole 
J.nr.: 17.01.01G01/dwbkes 
 08/7104 Åben sag 
  BY

 
Sagsfremstilling: 
Lone Frederiksen ansøger om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Skolegades Skole un-
der henvisning til, at hun ikke længere har børn på skolen. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at i henhold til bekendtgørelse om valg af forældre-
repræsentanter til skolebestyrelser § 37, stk. 1 kan Byrådet efter anmodning træffe beslutning 
om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i én skolebestyrelse, såfremt vedkommen-
de på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lig-
nende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. 

Som suppleant er valgt Dorde Jung Hjordt Bendtsen. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Anbefales godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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05    Tilskud til Musikalsk Legestue - privat pasning 
J.nr.: 16.05.03Ø40/dwbkes 
 08/7097 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
De private dagplejere i Gl. Dronninglund kommune ansøger om tilskud til dækning af udgifter i 
forbindelse med afholdelse af Musikalsk Legestue.  

Legestuen afholdes i Sognegårdens lokaler i Dronninglund uden betaling. Der mangler penge til 
betaling af Poul Åge Hersland, som underholder og synger for store og små. 

Der er p.t. 12 private dagplejere med henholdsvis 4-5 børn pr. dagplejer, som har nydt godt af 
tilbuddet i den forgange vintersæson. Man vil gerne udvide tilbuddet til også at gælde alle lege-
stuebørn med forældre. 

Udgiften er 900,- kr. pr. gang x 9 gange, i alt 8.100,- kr. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgningen ikke imødekommes med henvisning 
til, at den kommunale dagpleje inden for eget budget afholder aktiviteter for børnene. 

Forældrene til børn, der passes privat modtager kommunalt tilskud til deres børns pasning, lige-
som der ydes et tilskud på 100 kr. pr. barn til børn i private legestuer.  

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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06    Pædagogisk tilsyn vedr. dagtilbud 
J.nr.: 16.06.00K08/dwbkes 
 08/3083 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
  

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til mindst 1 gang årligt at føre systematisk pædagogisk tilsyn 
med kommunens dagtilbud. I praksis er det Fagenheden for Børn og Kultur der har ansvaret for 
udførslen, opsamling og afrapportering på tilsynet. 

Bestemmelsen om tilsyn på dagtilbudsområdet findes i dagtilbudlovens § 5: 

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, 
hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves. 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. 

Det kommunale tilsyn omfatter alle dagtilbud, inkl. private pasningsordninger både med og uden 
offentligt tilskud, hvor der passes mere end 2 børn i ordningen. Det bemærkes, at for så vidt an-
går private dagplejere, er der tidligere godkendt tilsynsregler herfor. 

Der vedlægges notat med forslag til udmøntning af lovgivningens bestemmelser. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslaget, herunder at afrap-
portering og dokumentation sker til Børne- og Ungdomsudvalget. 

 
Bilag: 
Pædagogisk tilsyn vedr. dagtilbud 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Fagenhedens forslag indstilles godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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07    Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet. 
J.nr.: 16.06.00A21/dwbkes 
 08/7101 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i sit møde den 12. august 2008 at udsætte behandling af 
sag om Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet. 
I forbindelse med kommunesammenlægningen udarbejdede Projektgruppe 11 en rapport om 
dagpasningsområdet i den nye kommune. Projektgruppen fremlagde et forslag til en ny ledel-
sesstruktur for daginstitutionerne i den nye kommune. Forslaget blev ikke vedtaget inden kom-
munesammenlægningen, men der var initieret et ønske om at få analyseret behovet for og vær-
dien af en ny ledelsesstruktur. 
  
Ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet blev vedtaget som et fokuspunkt i forbindelse med 
budget 2007. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 27. november 2007 at igang-
sætte en analyse om behovet for og værdien af en ny ledelsesstruktur. 
  
I møde den 7. maj 2008 tog udvalget analysen til efterretning og drøftede i efterfølgende møde 
den 10. juni 2008 analysen med projektets styregruppe. Udvalget besluttede, at sagen genop-
tages 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, personaleledelse og administra-
tiv/økonomisk ledelse. Det betyder, at de nødvendige lederprofiler har ændret sig, og det er ble-
vet nødvendigt at se på, om den nuværende ledelsesstruktur sikrer, at vi nu og i fremtiden har 
et dagpasningsområde, hvor forudsætningerne 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 ledelsesstrukturen på 
dagpasningsområdet”. Det drejer sig i hovedtræk om 
  

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

•        At finde tid til at varetage alle ledelsesområderne, dette i særlig grad i de mindre insti-
tutioner, hvor lederen i dagligdagen må indgå i det pædagogiske arbejde 

•        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 (manglen-
de økonomisk bæredygtighed). 
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Fagenheden kan genkende udfordringerne og kan tilføje, at der de seneste år har været udfor-
dringer i forhold til at tiltrække og fastholde ledere med de nødvendige ledelseskompetencer. 
  
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 ledel-
sesstrukturen 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 uddan-
nelse/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 (områdeleder/daglig 
leder i stedet for leder/souschef) og et ledelsesteam bestående af områdeleder og et an-
tal 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 ud-

vikling ledelsesmæssigt 
•        Vil få et i højere grad arbejdsdygtigt og handlingsorienteret lederforum på det strategi-

ske og udviklingsmæssige område i form af 5 områdeledere og dagpasningschefen 
•        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 for-
ældreindflydelse og et godt arbejdsmiljø. Samtidigt vil områdeledelse gøre, at der er større 
sandsynlighed for, at der i alle daginstitutioner året rundt er ledelsesmæssigt, personalemæssigt 
og økonomisk overskud til fordel for børn, forældre og ansatte. 
  
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/ vuggestue 
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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 overgangspe-
riode vil forudsætte en tilførsel af midler til dagpasningsområdet. I implementeringsfasen og de 
første år efter vil der være ekstra udgifter til lederudvikling, personalepleje 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 æn-
dring af ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet til områdeledelse. 
  
Center for Økonomi skal bemærke, at der ikke er afsat midler til en ændring af ledelsesstruktu-
ren på dagpasningsområdet i dels budget 2008 og budget 2009-2012. 
  
Forretningsledelsen anbefaler forslaget. 
  
Der henvises til tidligere udsendt bilag vedr. "Implementering af områdeledelse". 
 
Bilag: 
Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Forslaget sendes til høring frem til den 31. oktober 2008. 

Udvalget forudsætter, at omlægningen kan ske indenfor budgettets rammer. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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08    Revisionsberetning - socialområdet 
J.nr.: 00.32.00K01/dwbkes 
 08/2513 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Revisionsfirmaet Ernst & Young fremsender beretning nr. 2 vedr. revision af de sociale, beskæf-
tigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud 
fra Staten vedr. regnskabsåret 2007. 

Der er foretaget revision på området om hjælp efter Servicelovens § 41, 42 og 52. 

Revisionen bemærker, at de er af den opfattelse, at området ikke fuldt ud administreres i over-
ensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Anekstyrelsen og be-
mærker, at kommunen har iværksat en række aktiviteter for at forbedre sagsadministrationen, 
herunder faglige kurser og temadage. På baggrund heraf, er det revisions opfattelse, at områ-
det nu administreres hensigtsmæssigt og betryggende. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at beretningen tages til efterretning. 

  

 
Bilag: 
Beretning 2007  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Anbefales taget til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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09    Privat opholdssted VRC - ansøgning om godkendelse 
J.nr.: 16.03.26P19/dwbkes 
 08/7099 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
VRC har ansøgt om godkendelse af et privat opholdssted benævnt Projektafdeling i henhold til 
Lov om social service, § 142, stk. 5. 

Behandling af ansøgningen er foretaget af REVAS APS. 

REVAS APS indstiller, at man på det foreliggende grundlag ikke imødekommer ansøgningen 
begrundet i bl.a. 

• når der bortses fra de to pladser, som konkret forbindes med den beskrevne lokalitet i 
Jerslev, er det ikke muligt at danne sig et mere præcist billede af "opholdsstedet". Det 
anføres, at der snarere efter beskrivelsen er tale om en række enkeltmandsprojekter 
uden en præcis beskrevet organisatorisk, økonomisk og juridisk forankring.  

• det er ikke muligt at danne sig et fuldstændigt billede af de bygningsmæssige og øvrige 
fysiske vilkår  

• der foreligger ikke (eksempler på) konkrete beskrivelser af dagligdagen for den enkelte 
anbragte, herunder arten og omfanget af undervisning/uddannelse. Med det sidste sig-
tes også til de unge, som er over den undervisningspligtige alder  

• der er ingen nærmere beskrivelse af formålet med og indholdet i de to aktupladser  

• der mangler i øvrigt nødvendig dokumentation på et par områder.  

• et anføres, at der generelt ikke er muligt at danne sig et tilstrækkeligt detaljeret billede af 
den påtænkte organisation. Der forekommer snarere at være tale om en bestræbelse på 
at "institutionalisere" en række enkeltmandsprojekter/familieplejeforhold. Dermed findes 
der ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at indstille til godkendelse. 

Økonomi:

Det foreliggende budget vedrører alene økonomien for en eller to pladser i projektafdelingen. 
På det grundlag giver det ikke mening generelt at bruge det som grundlag for bedømmelse af 
hele den foreslåede Projektafdeling. 

Lederne:

Alene på grund af det ovenstående findes det ikke relevant at foretage indstilling vedrørende 
lederne. Det er heller ikke muligt på det foreliggende grundlag. 

 
Bilag: 
Godkendelse af privat opholdssted VRC 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
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Revas indstilling godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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10    Orientering 
J.nr.: /dwbkes 
  Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
1. Kommunernes Landsforening indbyder til Ungekonference den 11. november 2008 i Vejle. 

2. Udtalelse fra Skolebestyrelsen ved Ø. Brønderslev Centralskole om lukning af skoleboden på skolen. 

BILAG: 
Udtalelsen vedlagt. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008  
Til efterretning. 

Der arrangeres ekstraordinært møde i udvalget den 21. oktober 2008 kl. 8.15. 

Mødet den 4. november 2008 flyttes til den 11. november 2008 kl. 14.30. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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