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01 Forskudte valg til Skolebestyrelsen 
J.nr.: 84.10.00P21/dwbkes 
 09/7371 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole foreslår, at der indføres forskudte valg til skolebe-
styrelsen i 2010. 

  

Det anføres som begrundelse, at det kræver både tid og kræfter at sætte sig ind i skolebestyrel-
sesarbejdet som nyvalgt forældrerepræsentant. Ved afholdelse af valg til skolebestyrelsen hvert 
4. år udskiftes hele eller størstedelen af skolebestyrelsens forældrerepræsentanter ofte, og det gør 
det vanskeligt og tidskrævende at få indblik i bestyrelsens ansvar og pligter. En del værdifuld hi-
storik går også tabt. 

  

Ved afholdelse af valg hvert 4. år vil forældre til børn fra "fødeskolerne" reelt være afskåret fra 
at blive valgt ind i skolebestyrelsen på overbygningsskolen. Denne ulempe vil minimeres ved af-
holdelse af forskudte valg. 

  

Skolebestyrelsen anfører, at det evt. kan være i form af en forsøgsordning for Flauenskjold Sko-
le. 

  

Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole støtter forslaget. 

  

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: 

I henhold til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen 
§ 3 kan kommunalbestyrelsen godkende, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære 
valg. Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. marts det år, valget afholdes. Forskudte 
valg omfatter ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter 2 eller 3 pladser i bestyrelsen 
og ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen. De øvrige 
pladser besættes ved de ordinære valg. 

  

Kommunalbestyrelsen bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudte valg. 

Når der første gang holdes forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, 
som skal besættes, til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om, 
hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis foræl-
drerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på. 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Der meddeles afslag, da det vurderes, at der ikke kan findes den administrative ressource i fa-
genheden. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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02 Nedlæggelse af Heldagsklasse på Hjallerup Skole 
J.nr.: 17.03.22P19/dwbkes 
 09/7370 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag 
om nedlæggelse af Heldagsklassen på Hjallerup Skole med udgangen af skoleåret 2008/09 til 
udtalelse i Skolebestyrelsen på skolen. 

  

Heldagsklassen blev den 1. august 2000 oprettet som et specialtilbud på Hjallerup Skole. Mål-
gruppen var elever med adfærd, kontakt og trivselsproblemer. Udviklingen gik imidlertid i ret-
ning af, at det var nødvendigt at optage elevtyper med mange forskellige problemstillinger. I en 
del tilfælde var det elevtyper, som det var uheldigt at have sammen. Det betød, at de enkelte ele-
ver ikke i tilstrækkelig grad profiterede af tilbuddet. Samtidig betød det også, at det var en meget 
hård og udfordrende opgave for personalet. 

  

Oven i disse forhold er Heldagsklassen uhensigtsmæssigt placeret midt i Hjallerup Skole. Denne 
placering blev nødvendig, da Arbejdstilsynet før skoleåret 2007/08 lukkede de tidligere lokaler, 
hvor eleverne var mere adskilt fra normalskolen. I takt med at de lokale specialtilbud udbygges, 
er tiden nu kommet til at placere eleverne i Heldagsklassen i andre og i forhold til de enkelte ele-
vers problemstillinger, mere passende tilbud. 

  

Visitationsudvalget vil beslutte den enkelte elevs placering i tæt samarbejde med Heldagsklassen 
og elevernes forældre. 

  

Det nuværende personale i Heldagsklassen vil blive tilbudt arbejde i kommunens øvrige special-
tilbud. Det drejer sig om en afdelingsleder, 2 lærere og 3 pædagoger. 

  

Økonomi:

Nedlæggelsen er udgiftsneutral, idet der vil blive etableret pladser i andre specialtilbud, der pas-
ser med antallet af medarbejdere fra Heldagsklassen. 

Der vil senere blive fremlagt sag vedrørende etablering af disse pladser m.v. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker følgende: Såfremt der senere viser sig at etableringen/drift af 
erstatningspladser ikke kan indeholdes i nuværende udgiftsramme, er udvalget forpligtet til at 
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anvise kompenserende besparelser. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Sagen udsættes. Udvalget ønsker en nærmere belysning af økonomien vedrørende placering af
eleverne i andre tilsvarende. 

Martin Rishøj Jensen ønsker at afvente beslutning vedrørende Heldagsklassen til den samlede 
organisering af specialundervisningen er klar. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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03 Status vedrørende renovering af skoler 
J.nr.: 82.18.00G01/dwbkes 
 09/6961 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Status vedrørende renovering af skoler. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Status blev drøftet. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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04 Etablering af frokostmåltider i daginstitutioner - 2010 
J.nr.: 16.06.10P21/dwbkes 
 09/7496 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat "Etablering af frokostmåltider i daginstituti-
oner 2010" til udvalgets drøftelse. 

  

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er det aftalt mellem KL og regeringen, at 
kommunerne senest den 1. januar 2010 skal  indføre madordninger i form af et dagligt frokost-
måltid inkl. drikkelse i samtlige daginstitutioner omfattet af dagtilbudsbekendtgørelsen for børn 
frem til skolestart. Madordningen forudsættes at være fuld forældrefinansieret, hvorfor kommu-
nen i forbindelse med indførelse af madordningerne kan hæve forældrebetalingen fra de i dag 
maksimalt 25 pct. til maksimalt 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. 

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

 
Bilag: 
Notat Etablering af frokostmåltider i daginstitutioner 2010 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Det fremsendte notat blev drøftet. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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05 Evaluering af Madordning i Kornumgårdvejens Børnehave 
J.nr.: 16.06.10P21/dwbkes 
 09/7372 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Børnehaven Kornumgård fremsender evalueringsrapport vedrørende Madværkstedet - Mad i 
børnehøjde er mad i børnehaven. 

 
Bilag: 
Evaluering Madordning 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Til efterretning. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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06 Politik for dagtilbud 0 - 6 år 
J.nr.: 16.05.00P22/dwuphj 
 09/3671 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag 
til Politik for dagtilbud 0 - 6 år til udtalelse i Forældrebestyrelserne. 

  

Med den nye Dagtilbudslov er der et øget fokus på krav til kommunen, det enkelte dagtilbud og 
til den enkelte medarbejder, der arbejder i praksis. Særligt lægges der vægt på indholdet i dagtil-
buddene og betydningen af den pædagogiske indsats. 

Afsættet for Politik for dagtilbud 0 - 6 år er Dagtilbudsloven og Brønderslev Kommunes Sam-
menhængende Børnepolitik, der overordnet set sigter mod at sikre det gode børneliv for alle børn 
i kommunen. 

  

Politikken omfatter den kommunale dagpleje samt kommunale, selvejende og private daginstitu-
tioner og er således retningsgivende for dagpasningsområdets pædagogiske arbejde i Brønders-
lev Kommune. 

  

Det er Byrådet, der sikrer de overordnede rammer og vilkår for dagtilbud i Brønderslev Kommu-
ne. Ledelsen af dagpasningsområdet skaber rum for pædagogisk debat og forandringer, så teori 
og erfaringer kan omsættes i praksis. Med respekt for muligheden for at bevare forskelligheder, 
hvor det giver mening, koordinerer ledelsen af dagpasningsområdet også de fælles initiativer in-
den for den pædagogiske udvikling. 

  

Med vedtagelsen af Politik for dagtilbud 0 - 6 år ønsker Brønderslev Kommune at fremme det 
faglige fællesskab og den pædagogiske udvikling i kommunens dagtilbud. Ud fra overskrifterne: 
Pædagogisk kvalitetsudvikling og Kompetenceudvikling synliggøres de elementer, der vægtes 
indenfor kommunens dagpasningsområde. 

  

Forretningsledelsen anbefaler forslag til politik for dagtilbud 0-6 år. 

 
Bilag: 
Udkast til Politik for dagtilbud 0 - 6 år 
Tidsplan  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
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Udvalget ønsker "fysiske aktiviteter" tilføjet inden forslaget sendes til udtalelse i forældrebesty-
relserne. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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07 Tilskud til aktivitetshus på Aså Børnehaves legeplads 
J.nr.: 82.11.01Ø40/dwbkes 
 09/7373 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Asaa Børnehave ansøger om tilskud på 60.000 kr. til aktivitetshus på legepladsen. 

Det oplyses, at aktivitetshuset er tænkt anvendt som supplement til de aktiviteter, der i forvejen 
foregår på legepladsen. Et forundringsrum, hvor børnene kan kikke i bøger, forstørrelsesglas, 
træværksted. Børnehaven skriver, at de har erfaring med, at børn, der har en svær periode, hurtigt 
kommer til at fryse. Disse børn kan have stor glæde af at have et sted, hvor de kan gå hen for at 
få lidt læ for vejr og vind. 

  

Huset laves i råmaterialer og der skal indlægges lys og opsættes brændeovn. 

  

For flere år siden besluttede personalet og forældrebestyrelsen, at man skulle spare op til dette 
hus. Børnehaven har nu de fleste af pengene - ca. 200.000 kr. Opgaven har været i licitation hos 
to lokale håndværkere. Det valgte tilbud var adskilligt tusinde kroner billigere end det dyreste 
tilbud. Bl.a. fordi flere af håndværkerne har/har haft relationer til børnehaven, så de har skåret 
toppen af prisen. Det billigste tilbud lyder på 259.000 kr., altså ca. 60.000 kr. mere end det op-
sparede beløb. 

  

Det anføres, at selvom aktivitetshuset ikke er at betragte som en udbygning af børnehaven, vil 
der være god anvendelse for det i de kommende år, da der er mange børn i Asaa Børnehave. Så 
der skal findes på gode pædagogiske løsninger og alternativer til de daglige aktiviteter. 

  

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der på anlægsbudgettet for 2009 er afsat 10 mio. kr., 
som er disponeret til udvidelse af Fasanvejens børnehave og NY daginstitution i Hjallerup. Der 
er således ikke budgetmæssig mulighed for at dække beløbet. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
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 03. marts 2009  
Der meddeles afslag på ansøgningen. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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08 Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Fasanvejens Bør-

nehave 
J.nr.: 82.20.00G01/dwbkes 
 08/1954 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 4.350.000 kr. af afsat rådigheds-
beløb på 12.960.000 kr. i 2009 - på sted nr. 513.300 (etablering af flere børnehavepladser) til 
udvidelse af Fasanvejens Børnehave. 

  

Byrådet vedtog den 13. november 2008 at godkende forslag til udvidelse af Fasanvejens Børne-
have med 36 pladser. 

  

De samlede udgifter ved udvidelsen var i forbindelse med overslag opgjort til 4.867.000 kr. Der 
er tidligere frigivet 300.000 kr. til ingeniørbistand m.v. samt 200.000 kr. til indretning af lege-
plads. 

  

Der har den 9. februar 2009 været afholdt licitation. 

  

Udgifterne ved udvidelsen kan herefter opgøres til i alt 4.850.000 kr. Herfra trækkes tidligere 
frigivet 500.000 kr. Resterende udgifter 4.350.000 kr. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi kan oplyse, at der er afsat rådighedsbeløb for 2009 på12.960.000 kr. til fle-
re børnehavepladser (Fasanvejens Børnehave og ny daginstitution i Hjallerup).  

 
Bilag: 
Opgørelse over udgifter efter afholdt licitation 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Udvalget anbefaler fagenhedens forslag, men ønsker at begrebet "i noget omfang" præciseres i 
den videre sagsgang. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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09 Kompetenceaftaler i forbindelse med godkendelse af tilsyn 
J.nr.: 00.17.00P21/dwbkes 
 09/7497 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til 
Kompetenceaftaler i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med private botilbud og opholds-
steder, således som det fremgår af bilag. 

  

Lovgivningsmæssigt ligger kompetencen til at godkende og føre tilsyn med private botilbud for 
voksne og opholdssteder for børn og unge hos den stedlige kommune. Der er med samarbejdsaf-
talen mellem Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune sket en 
delegation af det sagsforberedende arbejde og tilsyn til Hjørring Kommune. Det er således fort-
sat den stedlige kommune, som skal træffe afgørelser, ligesom den stedlige kommune har ansva-
ret for afgørelsernes indhold. 

  

Med kompetenceaftalen præciseres arbejdsfordelingen og beslutningskompetencen mellem de 
stedlige kommuner og Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling inden for en 
række delelementer af godkendelses- og tilsynsopgaven. 

 
Bilag: 
Kompetenceaftaler - GOT 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Godkendt. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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10 Godkendelse af takst for 2009 
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 Semaikskolens interne skole i 2009 til 520,- kr. pr. dag. med udgangspunkt i følgende bud-
get: 

  

Lønudgift: 2.685.000 kr. 

Ejendomsudgift: 153.000 kr. 

Øvrige udgifter: 194.000 kr. 

  

Der er 16 elever. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Godkendt. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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11 Takster for 2009 for 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 foor 2009: 

  

Minibo: 69.983 kr.

  

Lønudgifter: 3.690.479 kr. 

Ejendomsudgifter: 382.771 kr. 

Øvrige udgifter: 667.736 kr. 

Tilsynsbetaling: 45.875 kr. 

  

Christiansminde: 59.936 kr.

  

Lønudgifter: 5.284.974 kr. 

Ejendomsudgifter: 224.675 kr. 

Øvrige udgifter: 769.245 kr. 

Tilsynsudgifter: 45.875 kr. 

  

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

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Godkendt. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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12 Redegørelse til Udviklingsrådet - Børn og Unge samt Specialundervi-

sing 
J.nr.: 16.00.41P05/dwbkes 
 08/17290 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår, at Byrådet godkender redegørelse til Udviklingsrå-
det for så vidt angår 

  

• Børn- og Ungeområdet  

• Specialundervisningsområdet 

  

I henhold til Lov om social service, § 188 er der i hver region for perioden 2007 til og med 2010 
nedsat et Udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på området i henhold til Lov om 
social service og specialundervisnignsområdet. 

  

Statsforvaltningen er sekretariat for Udviklingsrådet. 

  

Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet sender årligt en redegørelse om udviklin-
gen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Udviklingsrådet. 

  

Udviklingsrådet udarbejder årligt en redegørelse til Socialministeriet og Undervisningsministeriet 
om udviklingen. Redegørelsen omfatter egne undersøgelser, oplysninger fra informations- og 
analysesystemet (CIA) og kommunernes og Regionens redegørelse, herunder kommunernes 
årlige redegørelse til Regionen. 

  

Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet har mulighed for at udpge særlige temaer til 
behandling i redegørelserne. 

  

Der er udmeldt følgende temaer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område: 

Undervisningsministeriet: Særlig tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov.

  

Hadicaprådet har i sit møde den 10. februar 2009 anbefalet med bemærkning, at der synes at 
mangle indberetning på voksenundervisningsområdet (specialundervisning). 
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Fagenheden for Børn og Kultur bemærker hertil, at der i 2008 på specialundervisningsområdet 
for voksne var fri henvendelsesret for borgere, hvilket betyder, at det ikke har været muligt at 
udfylde skemaet for så vidt angår antal af elever på de forskellige vanskelighedsområder. 

Med virkning fra 2009 er dette ændret til visitation af borgere. 

 
Bilag: 
Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 
Redegørelse vedr. Børn- og Ungeområdet 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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13 Orientering - 3. marts 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
KL fremsender Kommunernes bidrag til visionspapir 2010 - 2015 vedrørende Nordjylland. 

Bilagene kan fås ved henvendelse til Fagenheden for Børn og Kultur 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03. marts 2009  
Til efterretning. 

Eddy Jedan var fraværende. 
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