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01 Orientering om status på anbringelsesområdet 
J.nr.: 16.03.00S03/dwbkes 
 08/9673 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Orientering om status på anbringelsesområdet. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Orienteringen taget til efterretning. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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02 Opsamling efter afholdte møder med skolebestyrelserne 
J.nr.: 17.01.01P35/dwbkes 
 09/1634 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Opsamling efter afholdte møder med skolebestyrelserne. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Opsamlingen drøftet og taget til efterretning. 

Der etableres et fællesmøde med TMU om skolernes ønsker i forhold til renovering. 

Næste møde søges arrangeret på Søndergades Skole. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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03 Godkendelse af takst 2009 - intern skole - Nørgården 
J.nr.: 17.00.00S02/dwbkes 
 08/9661 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenhenden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender taksten 
for Nørgårdens interne skole i 2009 til  kr. 607,-kr. pr. dag. 

Lønudgifter 833.967 kr. 

Ejendomsudgifter 27.000 kr. 

Øvrige udgifter 248.000 kr. 

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

  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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04 Godkendelse af takst 2009 - intern skole - Christiansminde 
J.nr.: 17.00.00S02/dwbkes 
 08/9661 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender taksten 
for Christiansmindes interne skole i 2009 til 716 kr. pr. dag. Det bemærkes, at der er tale om 
heldagsskoletakst (inkl. behandlingsmæssigt fritidstilbud): 

Lønudgift 3.875.247 kr. 

Ejendomsudgift 376.568 kr. 

Øvrige udgifter 978.350 kr. 

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

   

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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05 Specialundervisning for Voksne - "Bryd Isolationen" 
J.nr.: 54.06.00P20/dwbkes 
 09/1258 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Hjørring Kommune fremsender forslag om fortsat drift af tilbud om kompenserende specialun-
dervisningstilbud "Bryd Isolationen". 

"Bryd Isolationen" er et tilbud om kompenserende specialundervisning primært som fjernunder-
visning på 19 psykiatriske institutioner i det tidligere Nordjyllands amt. Der har deltaget elever 
fra samtlige kommuner i det tidligere Nordjyllands amt. 

Der undervises p.t. 188 elever. Der anvendes 1,3 lærerårsværk på opgaven. 

Undervisningen er i 2007 og 2008 finansieret under den mellemkommunale aftale om voksen-
specialskolerne. 

Kommunerne er enige om, at takstfinansiering fremover skal være det bærende princip i det 
mellemkommunale samarbejde. "Bryd Isolationen" overgår således til takstfinansiering pr. 1. ja-
nuar 2009. 

Hjørring Kommune vurderer imidlertid på baggrund af det store antal deltagere og ydelsernes 
omfang, at ydelsen ikke er egnet til at benytte til takstfinansiering som enkeltsagsprincip. 

Det foreslås derfor, at "Bryd Isolationen" fremover finansieres over en trækningsret efter samme 
principper som en række regionale ydelser inden for den kompenserende specialundervisning. 

Udgiften til "Bryd Isolationen" er i 2008 934.084 kr. 

Det foreslås, at fordeling mellem kommunerne sker i forhold til antal borgere over 18 år. 

Brønderslev Kommunes andel af udgiften udgør 7,2% = 67.690 kr. (2008-pris). 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til 
fortsat drift af "Bryd Isolationen" under de nævnte forudsætninger. 

Udgiften finansieres inden for afsat budget til specialundervisning for voksne på 3.146.280 kr. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at finansieringen indenfor budgettet skønnes usikkert. Såfremt 
det efter 1. halvår viser sig, at udgiften ikke kan indeholdes i budgettet, bør udvalget finansiere 
merudgiften indenfor egen budgetramme. 

 
Bilag: 
Hjørring Kommunes forslag vedrørende " Bryd Isolationen" 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 
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Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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06 Samarbejdsaftale - specialundervisning for voksne 
J.nr.: 54.06.00P27/dwbkes 
 09/1259 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Hjørring kommune fremsender forslag til samarbejdsaftale om den kompenserende specialun-
dervisning for voksne mellem Hjørring Kommune (Specialskolen for voksne Vendsyssel - 
SPVV) samt Frederikshavn og Brønderslev Kommuner. 

Den 1. januar 2009 overgår den kompenserende specialundervisning for voksne til takstfinan-
siering. 

I forbindelse med overgangen til takstfinansiering blev der i 2007 nedsat en arbejdsgruppe på 
tværs af de nordjyske kommuner, der bl.a. skulle komme med anbefalinger vedrørende visitati-
ons- og finansieringsprocedurer. Disse anbefalinger ligger tæt op af de procedurer, der er gæl-
dende i forhold til rammeaftalen på specialundervisningsområdet og især den del, der handler 
om ydelser på kommunikationsinstitutterne. 

Samarbejdsaftalen mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner sikrer, at bor-
gerne i de tre kommuner fortsat tilbydes mulighed for at kunne modtage kompenserende speci-
alundervisning for voksne, efter at området overgår til takstfinansiering. 

Aftalen indeholder forhold omkring økonomi, omfang og forpligtelser. 

Økonomi:

På Brønderslev Kommunes budget for 2009 er afsat 3.146.280 kr. til specialundervisning for 
voksne. 

Det forventes, at udgiften kan afholdes inden for budgettet. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at finansieringen indenfor budgettet skønnes usikkert. Såfremt 
det efter 1. halvår viser sig, at udgiften ikke kan indeholdes i budgettet, bør udvalget finansiere 
merudgiften indenfor egen budgetramme. 

 
Bilag: 
Samarbejdsaftale med ydelseskatalog - Hjørring kommune 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Samarbejdsaftalen godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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07 Takster for 2009 for de private opholdssteder 
J.nr.: 16.03.26S29/dwbkes 
 09/1262 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende 
takster for 2009: 

Højbo: 55.470 kr.

Lønudgifter: 1.921.275 kr. 
Ejendomsudgifter: 91.147 kr. 
Øvrige udgifter: 471.097 kr. 
Tilsynsbetaling: 45.875 kr. 

Nørgården: 65.647 kr.

Lønudgifter: 3.283.850 kr. 
Ejendomsudgifter: 232.500 kr. 
Øvrige udgifter: 928.000 kr. 
Tilsynsbetaling: 45.875 kr. 
Indslusningsforløb: 15.200 kr. 

Langensig: 53.789 kr.

Lønudgifter: 2.846.170 kr. 
Ejendomsudgifter: 144.515 kr. 
Øvrige udgifter: 643.000 kr. 
Tilsynsbetaling: 45.500 kr. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har gennemgået budgetmaterialerne 
og det har ikke givet anledning til bemærkninger.  

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

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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08 Lukkedage i daginstitutioner 
J.nr.: 00.14.00G01/dwbkes 
 09/1260 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Som led i kommuneaftalen for 2009 har regeringen og KL aftalt, at løsrevne lukkedage i dagin-
stitutioner skal afskaffes. Aftalen har virkning fra 1. januar 2009. 

I henhold til kommunalaftalen er regeringen og KL enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 
daginstitutioner i de enkelte kommuner holder åbent i f.eks. ferieperioder, hvor fremmødet af 
børn er lavt. Det kan f.eks. være sommerferien, mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmel-
fart. Der er endvidere enighed om, at familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets 
egen institution holder lukket, skal have et tilbud om pasning i en anden institution. 

Som følge af kommunalaftalen for 2009 må der kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af 
børn i daginstitutionen er lavt - dvs. på dage hvor mange forældre holder fri og hvor der derfor 
kun er få børn med pasningsbehov. 

Det er den enkelte kommune, der fastsætter kriterier for, hvad der er lavt fremmøde i daginstitu-
tioner af sammenlignelig størrelse. Ved fastlæggelse af kriterier for lavt fremmøde kan der bl.a. 
tages hensyn til dels antallet af børn og dels forholdet mellem antallet af børn og ansatte, så der 
også tages hensyn til institutionens størrelse.  

Kommunen eller daginstitutionen skal inddrage forældrene i beslutningen om afholdelse og pla-
cering af eventuelle lukkedage på dage med et forventet lavt fremmøde. Kommunen eller dag-
institutionen skal således i forbindelse med en evt. placering af lukkedage give forældrene mu-
lighed for at gøre indsigelse i forhold til kommunens eller daginstitutionens vurdering af lavt 
fremmøde og i forbindelse hermed evt. lukkedages placering. 

Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen til at beslutte placering af lukkedage på dage 
med lavt fremmøde til forældrebestyrelsen i kommunens daginstitution inden for de kriterier for 
lavt fremmøde, som er fastsat af kommunen. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende 
retningslinjer for lukkedage i daginstitutioner: 

Lukkedage uden forpligtigelse til anvisning af alternativt pasningstilbud:

Weekender, helligdage, Grundlovsdag og 24. december. 

Lukkedage med forpligtigelse til anvisning af alternativt pasningstilbud:

Forudsætningen for at fastlægge lukkedage udover ovennævnte er, at fremmødet af børn er 
lavt. I Brønderslev Kommune er der et lavt fremmøde, når 2/3 af de indskrevne børn er fravæ-
rende. 

Dagtilbuddet beslutter i samarbejde med forældrebestyrelsen placeringen af eventuelle lukke-
dage på dage med forventet lavt fremmøde. Forældrene skal have mulighed for at gøre indsi-
gelse  

Lukkedage kan være i sommerferien, mellem jul og nytår og fredagen efter Kristi Himmelfart. 
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Alternativ pasning på lukkedage aftales og koordineres med daginstitutionerne i lokalområdet. 

 
Bilag: 
Orienteringsbrev om afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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09 Styrelsesvedtægt for børnehaver 
J.nr.: 16.05.15P24/dwbkes 
 09/659 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
  
 
Sagsfremstilling: 
Jf. Dagtilbudsloven skal der etableres forældrebestyrelser for hvert enkelt dagtilbud. Dette for at 
sikre forældrenes indflydelse.  

  

Ifølge loven udøver forældrebestyrelserne sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er 
fastsat i lovgivningen og af Byrådet. Byrådet skal derfor fastlægge rammerne for forældrebesty-
relsernes arbejde, og disse skal fremgå af en kommunal styrelsesvedtægt. 

  

Dagpasningsområdet har indtil nu haft to forskellige sæt styrelsesvedtægter – en for børneha-
verne i den gamle Dronninglund Kommune og en for børnehaverne i den gamle Brønderslev 
Kommune. 

  

Med henblik på at harmonisere området foreligger nu forslag til fælles styrelsesvedtægt for så-
vel kommunale som selvejende børnehaver i Brønderslev Kommune. Nærværende forslag er 
udarbejdet med udgangspunkt i lovgivningen samt de strukturelle og organisatoriske rammer, 
der er for Dagpasningsområdet i Brønderslev Kommune. 

  

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår: 

• at det foreliggende forslag til styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i samtlige forældre-
bestyrelser  

• at styrelsesvedtægten efterfølgende vedtages endeligt i Byrådet  

  

 
Bilag: 
Styrelsesvedtægt for børnehaver 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Styrelsesvedtægten sendes til udtalelse med følgende bemærkninger: 

§ 6 Politiske mål fastsættes som udgangspunkt for en 4-årig periode. 
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Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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10 Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. legeplads til Fasanvejens børnehave 
J.nr.: 82.20.00G01/dwbkes 
 08/1954 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 200.000 kr. af afsat rådighedsbe-
løb på 12.960.000 kr. i 2009 -  på sted nr. 513.300 (etablering af flere børnehavepladser) til ind-
retning af legeplads i forbindelse med udvidelse af Fasanvejens børnehave. 

Byrådet vedtog den 13. november 2008 at godkende forslag til udvidelse af Fasanve-
jens Børnehave med 36 pladser. 

De samlede udgifter ved udvidelsen var opgjort til 4.867.000 kr., heraf legeplads 200.000 kr. 
Det fremgik af sagen, at det er aftalt med Fasanvejens Børnehave, at der startes med lege-
plads, redskabshus og P-plads for at kunne fortsætte driften af nuværende børnehave under 
byggeriet. 

Der ønskes nu at starte med legepladsen i marts måned 2009, hvorfor der er behov for frigivel-
se af beløb til dækning af udgifterne heraf - 200.000 kr. 

Center for Økonomi kan oplyse, at der er afsat rådighedsbeløb for 2009 på 12.960.000 kr.til fle-
re børnehavepladser (Fasanvejens Børnehave og Ny daginstitution i Hjallerup). 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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11 Orientering om støtteindsatsen for børn i daginstitutioner - januar 2009 
J.nr.: 81.01.01S03/dwbkes 
 08/1708 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Leder af støtteteamet fremsender aktuel orientering om støtteindsatsen for børn i daginstitutio-
ner - januar 2009. 

 
Bilag: 
Orientering om støtteindsatsen 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Orienteringen taget til efterretning. Fagenheden arbejder videre med problemstillingen efter de 
faldne bemærkninger i udvalget. 

Sagen tages op til behandling på udvalgets næste møde. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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12 Tilskud til privat pasning 
J.nr.: 16.06.45P21/dwbkes 
 09/1381 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Formanden har anmodet om drøftelse af tilskud til privat pasning. 

Det drejer sig om sag om tilskud til privat pasning, når forælder starter arbejde på deltid efter 
barsel, således at forælder er på delvis barsel og delvis arbejde. 

  

Fagenheden for Børn og Unge oplyser om reglerne:

Tilskuddet kan ikke gives til forældre som modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til bør-
nepasning for det samme barn for så vidt barnet er under 3 år 

Dog kan der ved delvis barsel og arbejde udbetales tilskud til det, der svarer til antal arbejdsti-
mer. 

Fagenheden oplyser, at man ved delvis barsel og arbejde administrerer efter reglen om udbeta-
ling af tilskud til det, der svarer til antal arbejdstimer. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Formanden orienterede om sagen, som blev taget til efterretning. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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13 Handlinger - Kvalitetsrapport 2007/08 - Folkeskoleområdet 
J.nr.: 17.01.10P15/dwbkes 
 08/2489 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
På Byrådets møde den 13. november 2008 blev kvalitetsrapport 2007/08 inden for folkeskole-
området samt afledte handlinger for 2009 godkendt. I alt 7 handlinger blev foreslået og god-
kendt. 

Handling nr. 1 omhandler udarbejdelse af ny timetildelingsmodel. Den nuværende timetilde-
lingsmodel har kørt i 2 år og en evaluering trænger sig på. Derfor har en arbejdsgruppe med re-
præsentanter af skoleledere og forvaltning udarbejdet forslag til ny timetildelingsmodel. 

Handling nr. 7 omhandler forslag til dialogfora mellem skolebestyrelser og Børne- og Ungdoms-
udvalget. Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til dialogfora gældende for peri-
oden 2010 - 2013. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indhenter udtalelse 
fra skolebestyrelserne til forslag om udmønting af de 2 handlinger. 

 
Bilag: 
Forslag til dialogfora 
Forslag til timetildeling for skoleåret 2009/10 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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14 Målsætning for folkeskolen 
J.nr.: 17.01.01P22/dwbkes 
 09/1699 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en 
ny fælles målsætning for folkeskolen. Målsætningen skulle baserer sig på de to sammenbragte 
kommuners målsætning og blev kaldt pejlemærker. 

I tidligere Brønderslev Kommune vedtog Byrådet i 2004 en ny målsætning for folkeskoleområ-
det som en del af målsætningsarbejdet på børne- og kulturforvaltningens område. 

I tidligere Dronninglund kommune fremgik målsætning for skolevæsenet af styrelsesvedtægten 
for folkeskolen i Dronninglund kommune. De enkelte skolers målsætning og handlingsplaner 
fremgik af den enkelte skoles virksomhedsplan, som blev udarbejdet hvert år. 

Målformuleringerne for de to sammenbragte kommuner var forskellige. Processen har ligeledes 
været forskellig. I tidligere Dronninglund Kommune har hver skole udarbejdet en virksomheds-
plan, ligesom alle skoler har haft kontraktstyring. I tidligere Brønderslev Kommune har skolerne 
haft en virksomhedsplan, men der er ikke kontraktstyring. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag 
til nye målsætninger for folkeskolen til udtalelse i skolebestyrelserne. 

Målsætning for folkeskolen er udarbejdet under hensyntagen til kommunens overordnede vær-
dier - værdihjulene - samt kommunens sammenhængende børnepolitik. 

Målsætningen er praksisorienteret. Det vil sige, at den indledningsvis er bygget op af de brede 
værdiord efterfulgt af yderligere handlingsforslag. 

Alle skoler og skolefritidsordninger har haft mulighed for at komme med forslag til målsætnings-
arbejdet. En styregruppe med repræsentanter for skoleledere, SFO-ledere, forældre og forvalt-
ning har sammenfattet de indkomne forslag. 

 
Bilag: 
Forslag til målsætning for folkeskolen 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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15 Orientering 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Afslutning af evaluering af ledelsesstruktur vedrørende projekt på dagpasningområdet.  

2. Orientering om skoleboder.  

3. Orientering om statusanalyse 2009 som afslutning på projekt Partnerskab om Folkesko-
len 2007-2009.  

4. Orientering om opkrævning af takster på skolefritidsordningsområdet, når der er tale om 
børn over kommunegrænser.  

5. Orientering om igangsætning af projekt Multihus i Jerslev.  

6. Indbydelse til temadag den 11. marts 2009 om Rammeaftaler 2010. 

 
Bilag: 
Bilag til pkt. 2 - Skoleboder 
Bilag til pkt. 3 - Statusanalyse 2009 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Ad 1 

Der laves møde med bestyrelsesformænd og ledere den 3. marts kl. 19.00. Emnerne er: Evalu-
ering af ledelsesprojektet og madordning. 

BU-mødet starter kl. 16.00. 

Til efterretning. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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19 Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialundervisningsloka-
ler m.v. på Søndergades Skole 

J.nr.: 82.04.00S05/dwbkes 
 09/1263 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 200.000 kr. af afsat rådighedsbe-
løb på sted nr. 301303, Pulje til skolerenovering - rest på 305.456 kr. til indretning af specialun-
dervisningslokaler og kontorfaciliteter på Søndergades Skole. 

Arbejdstilsynet har lukket de hidtidige specialundervisningslokaler i østfløjen på skolen og disse 
bruges nu til depotrum. I den tidligere tandlægeklinik er der imidlertid mulighed for at indrette 
nye specialundervisningslokaler samt kontorfaciliteter til psykolog m.fl.  

I henhold til indhentede tilbud koster ombygningen af tandlægeklinikken ca. 200.000 kr. 

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

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 
 
 


	Børne- og Ungdomsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Orientering om status på anbringelsesområdet
	02 Opsamling efter afholdte møder med skolebestyrelserne
	03 Godkendelse af takst 2009 - intern skole - Nørgården
	04 Godkendelse af takst 2009 - intern skole - Christiansminde
	05 Specialundervisning for Voksne - "Bryd Isolationen"
	06 Samarbejdsaftale - specialundervisning for voksne
	07 Takster for 2009 for de private opholdssteder
	08 Lukkedage i daginstitutioner
	09 Styrelsesvedtægt for børnehaver
	10 Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. legeplads til Fasanvejens børnehave
	11 Orientering om støtteindsatsen for børn i daginstitutioner - januar 2009
	12 Tilskud til privat pasning
	13 Handlinger - Kvalitetsrapport 2007/08 - Folkeskoleområdet
	14 Målsætning for folkeskolen
	15 Orientering
	19 Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialundervisningslokaler m.v. på Søndergades Skole

