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01     Skolekørsel NT - skoleåret 2009/10 
J.nr.: 17.21.01G01 /dwbkes 
 08/8790 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til 
skolekørsel med NT-ruter i skoleåret 2009/10 med følgende forudsætninger: 

• Ingen elever må have en transporttid på mere end 60 minutter  

• Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter ef-
ter skoletid, jfr. Bek. om befordring af elever i folkeskolen  

• Der køres ikke ind på nogen skole til 2. eller senere lektioner  

Jørn Kristensen fra Fagenheden for Teknik og Miljø kommer til stede kl. 08.15. 

Byrådet har tidligere vedtaget, at der skal udarbejdes en analyse af NT vedrørende den kollektive 
trafik i Brønderslev Kommune. Rapporten er nu færdig og indeholder oplæg til optimering af 
den samlede kollektive trafik i Brønderslev Kommune med mulighed for bedre koordinering 
mellem kollektiv trafik og skolekørsel samt udligning af de forskelle i serviceniveau, der var i de 
oprindelige kommuner. 

Rapporten er udarbejdet af NT i samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenheden 
for Teknik og Miljø. Skolelederne har været hørt i processen. 

Inden for området af skolekørsel foreslås det, at de hidtidige lukkede skoleruter overgår til NT-
ruter. Der er i budgettet for 2009 en forudsætning om besparelse som følge af rapporten på 
563.000 kr. I 2010 udgør besparelsen 1.211.000 kr. 

Transport af elever til specialskoler m.v. foregår fortsat ved licitation efter udbudsmateriale til 
vognmænd. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Skolekørsel 2009/10 
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02     Kvalitetsrapport for skoleområdet 
J.nr.: 17.01.10P15 /dwbklb 
 08/2489 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport. 
Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foran-
staltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunal-
bestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. 

Byrådet vedtog den 13. december 2007 følgende 9 handlinger til kvalitetsrapporten for 2008: 

1. Skolerne skal kunne dokumentere i hvilket omfang planlagte undervisningstimer 
bliver gennemført, gennemført med vikar, aflyst  

2. Skolerne skal sammen med PPR kunne dokumentere, hvordan elever, der modta-
ger specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der 
modtager undervisning i dansk som 2. sprog, klarer sig i forhold til eleverne under 
ét  

3. Der ønskes en beskrivelse af skolernes valgfagsordning samt forslag til, hvordan 
vi kan få flere elever til at vælge valgfag  

4. Forvaltningen, politikere og skolerne udarbejder en udbygnings- og renoverings-
plan for skolebygninger med hensyn til skolestruktur og prognoser  

5. Forvaltningen og skolerne beskriver, hvordan vi bedst udnytter efteruddannelses-
indsatsen/penge/timer  

6. Forvaltningen og Skolegades Skole laver et udredningsarbejde i forhold til tospro-
gede elever på Skolegades Skole  

7. Skolerne skal udarbejde principper for skolens arbejde med resultaterne af de nati-
onale test  

8. Fødeskolen og overbygningsskolen skal danne fælles fagudvalg  

9. De skoler, der har fået timer til dansk som 2. sprog, skal beskrive organisation, læ-
rerprofiler og pædagogiske overvejelser  

For så vidt angår rapportens konklusion henvises til side 14 og 15. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår følgende handlinger til kvalitetsrapporten for 2009: 

1. Ny timetildelingsmodel  

2. Vikardækning  
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3. Samarbejde skole og skolefritidsordning  

4. Forældreinvolvering  

5. Netværk og videndeling på tværs af skoler og projekter  

6. Ledelse  

7. Dialogfora med politikere  

I kvalitetsrapporten har skolerne vurderet  

• Skolernes rammebetingelser samlet set - der henvises til side 64  

• De pædagogiske processer - der henvises til side 69  

• Det faglige niveau - der henvises til side 94  

Der henvises endvidere til beskrivelse af kommunens deltagelse i Partnerskab om Folkeskolen - 
side 133. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for 2008. 

Skolechef Per Haugaard kommer til stede. 

Rapporten er tidligere fremsendt. 

 
Bilag: 
Udtalelser fra skolebestyrelserne 
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03     Multibane på sportsplads på Agersted Skole 
J.nr.: 82.16.05G07 /dwbkes 
 08/6713 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Skoleleder Mogens Møller Jensen, Agersted Skole søger på vegne af Agersted Borgerforening, 
Agersted Gymnastikforening og Agersted Skole om godkendelse af, at der etableres en Multiba-
ne på sportspladsen ved Agersted skole. 

Baggrunden for etablering af Multibanen er, at Agersted/Ørtoft Smedje i forbindelse med deres 
udvikling af en idrætsmultibane har henvendt sig til Agersted Borgerforening og Agersted Gym-
nastikforening og tilbudt en gratis bane - en slags udstillingsbane for virksomheden - til opstil-
ling et sted i byen. Efterfølgende er Agersted Skole gået med i projektet, fordi banen kan være 
med til at løfte både idræts- og legemulighederne for skolens elever - ikke bare i løbet af skole-
dagen i undervisningen, men også i elevernes frikvarterer, fordi sportspladsen er en naturlig del 
af skolens legeområde. 

Banen er som omtalt en foræring fra virksomheden. Opstillingen foretages ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft og udgifterne til underlag i form af asfalt dækkes gennem økonomisk støtte fra 
LAG-Brønderslev, fonde og lokale pengeinstitutter. Banen er i store træk udført af vedligehol-
delsesfri materialer og underlaget er valgt ud fra, at asfalt også er vedligeholdelsesfrit. 

Banen tænkes placeret i hjørnet af skolens sportsplads. Banen kommer til at dække et asfaltom-
råde på 18 x 36 meter med mulighed for fodbold, håndbold, hockey, basketball, volleyball, rulle-
skøjter, ethjulede cykler og i kolde vintre skøjteløb. 

Det anføres, at da banen er lavet i vedligeholdelsesfri materialer og lægges på asfalt kan drifts-
udgifterne holdes på et absolut minimum og vil være Brønderslev Kommune uvedkommende, 
idet Agersted Borgerforening og Agersted Gymnastikforening er ansvarlig for eventuelle udgif-
ter. 

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at projektet er i overensstemmelse med de af Byrådet 
vedtagne principper for sponsorering. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at der 
etableres Multibane på sportspladsen ved Agersted Skole under forudsætning af, at evt. udgif-
ter (både drift og anlæg) er Brønderslev Kommune uvedkommende også i forhold til Agersted 
Gymnastikforening og refusion i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaletil-
skud. 
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04     Renovering/ny skole Skolegades Skole 
J.nr.: 82.06.01S05 /dwbkes 
 08/10725 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenhenden for Børn og Kultur henviser til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. septem-
ber 2008, hvor udvalget vedtog at indstille, at der opføres en nybygning til erstatning af den 
svamperamte bygning. Udvalget vedtog derudover at indstille, at der igangsættes et forberedende 
arbejde med henblik på at placere og finansiere et nyt skoleanlæg i Brønderslev By. Sagen blev 
oversendt til Byrådets behandling af budget 2009. 

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 afsat 9 mio. kr. i 2009. Der er endvidere 
et restbeløb fra 2008 på 2,5 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje til formå-
let. I alt 11,5 mio. kr. til formålet. 

Der er endvidere i budgetaftalen for 2009 anført under pkt. Skolerenovering: Finansiering af evt. 
nybygning på Skolegades Skole tilvejebringes ved afsatte anlægsmidler i 2009 samt overførte 
uforbrugte anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse fra 2008 (forventet ca. 2,5 mio. kr.). 

På baggrund af ovenstående samt drøftelser på Budgetseminariet anmoder Fagenheden for Børn 
og Kultur om udvalgets drøftelse af følgende scenarier vedrørende Skolegades Skole: 

Nr. 1: 

Skolen renoveres således, at bygningen i Skolegade væltes og bygges op igen med 9 lokaler. Den 
nye bygning er 1. etape i en gennemgribende renovering af skolen, hvorfor der udarbejdes tids-
plan og skitsetegninger for et helt skoleprojekt.  

Nr. 2: 

Der startes på et bygge en ny skole på et udvalgt areal i Brønderslev By. Der laves en fuld færdig 
tegning og udbygningen etapeopdeles: 

1. Skal man starte fra bunden, således det bliver fra børnehaveklasse til 4.- klasse?  

2. Skal man starte i toppen, således det bliver fra 7.-9. klasse?  

3. Begge løsninger kan kombineres med 10. klassecenter, hvilket vil give luft på He-
degårdsskolen på skolen og i Skolefritidsordningen  

Spørgsmål: 

Hvor meget nyt kan man bygge for 11-12 mio. kr. i 2009? 

Med et beløb på 9 mio. kr. i overslagsårene vil det blive en langsommelig proces, der samtidig 
blokerer en helt nødvendig renovering på andre skoler og Skolefritidsordninger.  

Hvad skal Skolegades Skole bruges til? 
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Nr. 3: 

Skolegades skole 7.-9. klasse udgør den nye skole sammen med 10. klassecenter. 

Skolegades Skoles børnehaveklasse - 6. klasse fortsætter på Skolegades Skole. 

Bygningerne renoveres i et vist omfang, evt. ved at undlade bygningen i Skolegade og renove-
re/nybygge på tandlægebygningen. 

Det er samtidig nødvendigt, at der afsættes midler til lærerfaciliteter, lærerværelse, pædagogisk 
servicecenter og lærerforberedelseslokaler. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget afholder møde med 
Skolebestyrelsen på Skolegades Skole med henblik på drøftelse af de fremsatte scenarier. 

Det foreslås, at mødet afholdes torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17.00 på Skolegades Skole.

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
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05     Skovbørnehave - pavillon 
J.nr.: 16.06.00G01 /dwbkes 
 08/10120 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Forældrebestyrelsen og forældre i Skovbørnehaven Kornumgård henvender sig for at spørge, 
hvornår der etableres pavillon i forbindelse med Skovbørnehaven Kornumgård. 

Forældrene anfører, at de ikke længere vil være bekendt, at personalet skal arbejde under så 
ugunstige betingelser. Set fra børneperspektiv er det ikke optimalt med madpakker, vådt tøj og 
bleskift i frostvejr. Forældrene vil derfor ikke længere tage ansvar for den måde, hvorpå børn og 
personale behandles i Skovbørnehaven. 

Teknik og Miljø har udarbejdet hoslagte redegørelse vedr. sagen. 

 
Bilag: 
Redegørelse vedr. pavillon til skovbørnehave 
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06     Etablering af daginstitution i Hjallerup 
J.nr.: 82.06.01S05 /dwbkes 
 08/10001 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 100.000 kr. til dækning af udgifter 
ved udstykningssag, tilknytning af eksterne bygherrerådgivning samt annoncering af prækvaliti-
kation i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Hjallerup. 

Beløbet søges frigivet af afsat rådighedsbeløb på budget 2008 på sted nr. 302 på 4.000.000 kr. 
(restbeløb på 3.060.200 kr.) - pulje til børnepasning. 

Teknik og Miljø, Afdelingen for Bygninger og Beredskab arbejder p.t. med forslag til etablering 
af daginstitution i Hjallerup. I den forbindelse forudsættes tilknyttet ekstern bygherrerådgiver til 
projektet på timebasis, især af hensyn til rådgivning og vejledning omkring prækvalifikationen af 
de rette totalentreprenører, således at man sikrer sig, at der bliver valgt en entreprenør, der kan 
løfte opgaven. Rådgiveren kan vælges uden udbud blandt deltagerne i SKIs rammeaftale for 
bygherrerådgivningsydelser. 

Der skal endvidere gennemføres udstykningssag samt annoncering af prækvalifkation. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
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07     Budget 2009 - udmøntning af beslutninger 
J.nr.: 00.30.10S02 /dwbkes 
 08/9633 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte igangsætning af udmøntning 
af beslutninger truffet i forbindelse med budgettet for 2009: 

Besparelse på Folkeskoleområdet:

  2009 2010 

Undervisningstiden hæves med 3/4% 1.124.000 kr. 2.248.000 kr.

1 lektion spares på specialundervisningstilbud 142.000 kr. 341.000 kr.

Nedsættelse af øvrig tid 367.000 kr. 881.000 kr.

Uddannelses- og erhvervsorientering 150.000 kr. 150.000 kr.

Fællespulje 224.000 kr. 224.000 kr.

Besparelse på heldagsskole- og klasse 70.000 kr. 168.000 kr.

I alt 2.077.000 kr. 4.012.000 kr.

Besparelse på pasningsområdet:

  2009 2010 

Nedlæggelse af pulje "Fed fredag" 22.000 kr. 22.000 kr.

Reduktion vedr. tilsyn i dagplejen (svarende til 24 ugt. ti-
mer)   

114.000 kr. 
(netto) 

227.000 kr. 
(netto)

Takster SFO  

  
2.500.000 kr. 2.500.000 kr.

Nedsættelse af normering i vuggestue, børnehaver og 
skolefritidsordninger med 1% 

750.000 kr. 
(netto) 

1.500.000 kr. 
(netto)

I alt  3.386.000 kr. 4.249.000 kr.

Der henvises endvidere til budgetaftale budget 2009 af 29. september 2008, hvor der er optaget 
følgende punkter inden for udvalgets område: 

• Bybusdrift  

• Familiecentret  
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• Udsatte børn og unge  

• Normering på dagpasning  

• Skoleområdet  

• Gademedarbejder  

• Støttepædagog  

• Ledelse  

• Afbureaukratisering  

• Skolemad  

• Skolerenovering  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Budgetaftale 2009 
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08     Orientering 
J.nr.: /dwbkes 
  Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om arbejdet omkring vilkår for haller i kommunen fort-
sætter. 

Kommissoriet udvides, hvilket betyder at timer til skoler og daginstitutioner inddrages i drøftel-
serne. 
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