
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dato: 24. marts 2009 
   
 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus 
   
 Tidspunkt: Kl. 12:30 - 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) 
 Jette Ramskov (A) 
 Martin Rishøj Jensen (V) 
 Gitte Krogh (V) 
 Adnan Jedon (A) 
 



 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
 
01 Drøftelse af økonomiforhold for udvalgets område......................................................... 494 
02 Rammeaftale 2010 - specialundervisning m.m. .............................................................. 495 
03 Budget for 2009 - intern skole - Ryttergården................................................................. 496 
04 Søndergades Skole ansøger om ressourcer til dannelse af 4 8. klasser........................ 497 
05 Dialogfora mellem skolebestyrelser og Børne- og Ungdomsudvalget ............................ 498 
06 Forslag til Ny timetildelingsmodel til skolerne ................................................................. 499 
07 Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune............................................. 501 
08 Status vedrørende renovering af skoler og skolestrukturarbejde.................................... 502 
09 Ansøgning om tilskud til legeplads ved Flauenskjold Fritidscenter ................................. 503 
10 Evt. etablering af opholdssted for børn og unge ............................................................. 504 
11 Møde med skolernes elevråd.......................................................................................... 505 
12 Orientering - 24. marts 2009 ........................................................................................... 506 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. marts 2009 Side 494
 

 

01 Drøftelse af økonomiforhold for udvalgets område 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwbkes 
 09/10528 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 3. marts 2009 at ville drøfte udvalgets øko-
nomisituation og i den forbindelse indkalde repræsentant/er fra Center for Økonomi. 

  

Chefen for Center for Økonomi kommer til stede kl. 12.30. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Udvalget drøftede regnskab 2008, som det former sig p.t. og med forventede konsekvenser for
budget 2009. 

Vedrørende udsatte børn og unge henstiller udvalget til forvaltningen, at en evt. overskridelse
holdes inden for 5 mill. kr. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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02 Rammeaftale 2010 - specialundervisning m.m. 
J.nr.: 00.30.06P27/dwfserl 
 08/13646 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslag til Rammeaftale for 
2010 for så vidt angår specialundervisningsområdet og socialområdet inden for udvalgets om-
råde. 

  

Det bemærkes: 

Vedr. specialundervisningsområdet:

Der er i forslaget anført uændrede behov i forhold til regionen. 

  

Vedr. socialområdet:

Det er anført, at der er behov for 2-3 yderligere specialbørnehavepladser i den nordelige del af
regionen og 1-2 yderligere døgntilbudspladser for handicappede børn og unge. Der er p.t. ven-
teliste til en døgntilbudsplads. 

For så vidt angår lands- og landsdelsdækkende institutioner og sikrede institutioner til børn og
unge er anført, at i forhold til Børnderslev Kommunes indbyggertal er det svært præcist at angi-
ve noget om behovet, idet behovet er lejlighedsvis, når det konkret opstår.  

 
Bilag: 
Rammeaftale 2010 - socialområdet 
Rammeaftale - specialundervisning 2010 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Fagenhedens forslag godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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03 Budget for 2009 - intern skole - Ryttergården 
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 den interne skole på Ryttergården i 2009 til 666 kr. pr. dag med udgangspunkt i følgende
budget: 

  

Lønudgifter: 2.107.725 kr. 

Ejendomsudgifter: 266.145 kr. 

Øvrige udigfter: 378.223 kr. 

Der er en forudsætning om undervisning af 12 elever. 

 
Bilag: 
Budgetforslag for 2009 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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04 Søndergades Skole ansøger om ressourcer til dannelse af 4 8. klasser 
J.nr.: 81.01.01G01/dwbkes 
 09/10398 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Søndergades Skole ansøger om ressourcer til dannelse af 4 klasser på kommende 8. årgang. 

Søndergades Skole blev efter kommunesammenlægningen moderskole for elever fra Ø. Brøn-
derslev Centralskoles 7. klasse. En løsning som skolen er glad for. 

Situationen i forhold til næste skoleår er, at næsten hele nuværende 7. årgang har valgt Søn-
dergades Skole, i alt 30 elever. Under normale forhold vil det betyde, at der skulle dannes 3 nye
8. klasser med i alt 71 elever. 

Skolens ledelse og Skolebestyrelsen er dog af den mening, at det vil være yderst uheldigt, da
Søndergades Skole har indført afdelingsopdelt skole. Det betyder, at eleverne efter 6. klasse
har skiftet lærerteamet ud, ligesom der på 7. årgang indføres en række nye fag. En struktur, der
efter skolens mening er i tråd med den nuværende Folkeskolelovs ånd og tekst. 

For ikke at komme i en situation, hvor skolen bliver nødt til at tvangsflytte nogle få elever fra Ø.
Brønderslev, ansøger skolen om at få tildeling af ressourcer til dannelse af 4 klasser på kom-
mende 8. årgang. 

Subsidiært ansøges om tilladelse til at danne en klasse med 30 elever, jfr. Folkeskolelovens § 
17. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker 

• at udgiften ved yderligere 1 8. klasse udgør 700.000 kr.  

• at der ikke er budgetmæssig dækning for udgiften ved etablering af yderligere 1 klasse  

• at elevtallet i børnehaveklasse og i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets 
begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et 
højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at ændringen medfører en merudgift i to år.  

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Der meddeles afslag på ansøgningen. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. marts 2009 Side 498
 

 
05 Dialogfora mellem skolebestyrelser og Børne- og Ungdomsudvalget 
J.nr.: 17.01.01G01/dwbkes 
 09/10048 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til dialog-
fora mellem skolebestyrelser og Børne- og Ungdomsudvalget til udtalelse i skolebestyrelserne. 

Forslaget er udarbejdet som en afledt handling for 2009 i forbindelse med vedtagelse af kvali-
tetsrapporten for 2007/08. 

De indkomne udtalelser vedlægges. 

Der vedlægges ligeledes et sammendrag af de indkomne udtalelser.  

 
Bilag: 
Forslag til dialogfora 
Skolebestyrelsernes udtalelser vedr. dialogfora 
Sammendrag af udtalelser vedr. dialogfora 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Forslaget godkendt. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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06 Forslag til Ny timetildelingsmodel til skolerne 
J.nr.: 17.02.05G01/dwbkes 
 09/10045 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til Ny
timetildelingsmodel for skolerne til udtalelse i skolebestyrelserne. 

Forslaget er udarbejdet som en afledt handling for 2009 i forbindelse med vedtagelse 
af kvalitetsrapporten for 2007/08. 

De indkomne udtalelser vedlægges. 

Der vedlægges ligeledes et sammendrag af de indkomne udtalelser. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at den Nye timetildelingsmodel er udarbejdet in-
den for det samme timetal, som der har været til rådighed i den hidtidige model. Det bemærkes
dog, at der i forbindelse med afslutning af regnskab 2008 er konstateret et merforbrug af udgif-
ter til lærerlønninger. 

Endvidere bemærkes: 

Den nye model foreslået med 

• klassetildeling med vejledende timetal  

• holdtimetildeling med 10 timer pr. elev i klasser med over 17 elever 

er mere retfærdig i forhold til fordeling af holdtimer pr. klasse. 

Holdtimer pr. klasse er den faktor, der fortæller mest om ressourcen til skolerne. 

Ifølge medsendte skema sker der en udjævning af holdtimer mellem skolerne. 

Dronninglund Skole og Hedegårdsskolen afleverer timer til de øvrige skoler, men har stadigvæk
den højeste holdtimetildeling efter det nye forslag. Det skal de også have, da de har de højeste
klassekvotienter. 

 
Bilag: 
Forslag til ny timetildelingsmodel 
Indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne 
Sammendrag af udtalelser vedr. ny timetildelingsmodel 
Timeberegning vedr. ny timetildelingsmodel 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Udvalget anbefaler den nye timefordelingsmodel, men anbefaler samtidig, at der ved inplemem-
teringen af modellen etableres en økonomisk buffer til imødegåelse af den tilstedeværende 
økonomi i budget 2009 med en 5/12-virkning i 2009. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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07 Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune 
J.nr.: 17.03.00G01/dwbkes 
 09/10535 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur ønsker en drøftelse af forslag om etablering af flere special-
undervisningstilbud i egen kommune. 

  

Der henvises til udarbejdet forslag over struktur for specialtilbud. Der er endvidere udarbejdet
overslag over udgifter ved etablering af tilbuddene. 

 
Bilag: 
Notat vedr. udgifter ved udvidelse af specialtilbud 
Projektklassebeskrivelse med tillæg 
Samlet oversigt over udvidelse af specialtilbud 
Struktur - specialtilbud 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Udvalget anbefaler forslaget og vil føre forslaget frem til forhandlingerne i forbindelse med bud-
get 2010. 

Der er ikke taget stilling til fremtiden for Heldagsklassen. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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08 Status vedrørende renovering af skoler og skolestrukturarbejde 
J.nr.: 82.18.00G01/dwbkes 
 09/6961 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Status vedrørende renovering af skoler og arbejdet med skolestrukturen. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Status drøftet. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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09 Ansøgning om tilskud til legeplads ved Flauenskjold Fritidscenter 
J.nr.: 82.11.01Ø40/dwbkes 
 09/10118 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Flauenskjold Landsbyordning ansøger om tilskud til renovering og fornyelse af legeplads ved 
Flauenskjold Fritidscenter og Børnehaven Solsikken. 

Det oplyses, at legepladsen ved Fritidscentret snart runder 30 år. Klatresystemet er forfaldent, 
hvorfor man af sikkerhedsmæssige årsager ønsker at fjerne det og erstatte det med nyt. Instituti-
onen ønsker at styrke indsatsen omkring udeliv og de ønsker at renovere bålplads, så der bygges
en "snittehytte" og skabe mulighed for overdækning af bålet.  

Ved Børnehaven Solsikken anlægges nyt legeområde med sandkasse og forskellige legeplatfor-
me samt udskiftning af rutchebane. Der ønskes etableret cykelskur til legecykler kombineret med
overdækket område ved indgangen til legeplads. 

Landsbyordningen har fået frigivet indefrosne midler fra tidligere år på 296.000 kr., hvorfor de
selv kan finansiere størstedelen af fornyelsen. Der mangler penge til fornyelse af bålpladsen ved
fritidscentret samt etablering af cykelskur til opbevaring af legecykler ved Solsikken. 

Der søges om en bevilling på 120.000 kr. 

Skoleleder Birger Skovholm anbefaler ansøgningen. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der på anlægsbudgettet for 2009 er afsat
12.960.000 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 
flere børnehavepladser (Fasanvejens Børnehave og Ny daginstitution i Hjallerup).      

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Der meddeles afslag. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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10 Evt. etablering af opholdssted for børn og unge 
J.nr.: 16.03.26G01/dwbkes 
 09/10530 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Formanden ønsker en drøftelse af, hvorvidt der skal igangsættes et arbejde med udarbejdelse 
af forslag til etablering af opholdssted for børn og unge i egen kommune. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Eksempelmateriale fremskaffes til udvalgets møde til april. 

Udvalget pusler om muligt at besøge allerede etablerede tilbud i maj måned. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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11 Møde med skolernes elevråd 
J.nr.: 17.00.35P35/dwbkes 
 09/10049 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Der afholdes møde med repræsentanter fra skolernes elevråd. 

  

Der er kommet forslag til dagsordenpunkter fra følgende elevråd: 

• Søndergades Skole  

• Dronninglund Skole  

• Asaa Skole  

 
Bilag: 
Dagsordenpunkter fra elevråd 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Mødet gennemført. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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12 Orientering - 24. marts 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
1. 

Notat om ekstern kommunikationsstrategi for dagpasningsområdet. 

  

2. 

Orientering om temperaturmåling af kvalitet i dagtilbud. 

  

 
Bilag: 
Orientering om temperaturmåling af kvalitet i dagtilbud 
Notat om ekstern kommunikationsstrategi for dagpasningsområdet 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: 
Til efterretning. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
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