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01 Ny institution i Hjallerup 
J.nr.: 82.06.01S05/dwbkes 
 08/10001 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til Børne- og Ungdomsudvalgets afgørelse for-
slag til etablering af Ny daginstitution i Hjallerup på adressen Granvej 13. Institutionen etableres
med plads til 45 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. 

Opgaven har været udbudt i begrænset udbud. Der har været indbudt 6 totalentreprenører til at
afgive endeligt bud efter foretaget prækvalifikation. Bygninger & Beredskabsafdelingen har ud-
arbejdet projektforslag vedr. etablering af en institution på  559 m2 samt tilhørende udenomsa-
realer og P-pladser samt udhuse og legeplads. 

Det har været muligt at afgive bud på en institution efter følgende principper: 

• Institution bygget i henhold til Bygningsreglements krav  

• Institution der har en større grad af isolering  

• Udarbejdelse af egne alternative forslag i forhold til det af Bygningsafdelingen udarbej-
dede projektforslag.  

Der har været afholdt licitation den 25. marts 2009. 

4 af byderne har afgivet alternative bud. 

Byderne er indbudt til at fremlægge deres forslag for udvalget. Der startes kl. 12.00 og der er 
afsat 15 min. til hver byder. 

Der er tale om følgende: 

1. Svend Aage Christiansen A/S (har afgivet alternativt tilbud)  

2. MJ-BYG Brønderslev Aps (har afgivet alternativt tilbud)  

3. JE Byg APS (har afgivet alternativt tilbud)  

4. Mesterbyg Klokkerholm (har afgivet alternativt tilbud)  

5. Arne Andersen A/S  

6. BJK Byg A/S  

Medarbejdere fra Bygningskontoret vil ligeledes være til stede. 

Der vedlægges oversigt over: 

• Hovedtilbud - Bygningsreglements vilkår (BR 08).  

• Hovedtilbud - Kl. 2 (ekstra isolering)  

• Alternative tilbud - Bygningsreglementets vilkår (BR 08)  
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• Alternative tilbud - Kl 2  

Hertil kommer for alle tilbud yderligere 1.912.000 kr., der dækker udgifter til legeplads, inventar,
engangsafgifter m.v. 

Udvalget anmodes om at træffe følgende beslutninger:

• Valg af tilbud  

• Anbefaling over for Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb i forhold til det valgte tilbud  

• Udvalgets deltagelse i Byggeudvalg  

Økonomi:

Der er et resterende rådighedsbeløb på 8.610.200 kr.  

 
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). 

 
Bilag: 
Oversigt over tilbud  
Diverse materiale vedr. tilbud Ny institution 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 

• Udvalget anbefaler tilbuddet "Hovedtilbud BR 08 fra JE Byg ApS"  

• Udvalget anbefaler Byrådet, at der frigives 8.610.200 kr. til byggeriet  

• Formand og næstformand indtræder i byggeudvalget. 

Adnan Jedan var fraværende. 

 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. april 2009 Side 520
 

 
02 Drøftelse af økonomiforhold for udvalgets område - april 2009 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwbkes 
 09/10528 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en drøftelse af udvalgets økonomisituation. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udvalget har besluttet at betragte evt. merforbrug på lærerløn i 2009 i lyset af den økonomiske
decentralisering. 

I forbindelse med analysegruppens rapport vil udvalget vurdere de nødvendige konsekvenser. 

I forlængelse af ovenstående beslutning fremsendes forslag til ny timefordelingsmodel til vedta-
gelse i Byrådet. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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03 Finansiering af "Skoven er din" i 2009 
J.nr.: 18.16.00G01/dwbkes 
 09/8938 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: 
Fagenhedens forslag godkendt. 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at projekt "Skoven er din" i 2009 finansieres såle-
des: 

Lønudgifter 350.000 kr. 

Diverse  10.000 kr. 

I alt 360.000 kr. 

Tilskud fra Friluftsrådet - 110.000 kr. 

Overskud fra regnskabsåret 2008 - 48.662 kr. 

Nettodriftsudgift for Brønderslev Kommune 201.338 kr. 

Fagenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og 
Miljøudvalget i lighed med tidligere år deler udgiften imellem sig. 

Det betyder, at hvert udvalg skal bidrage med 67.113 kr. 

I 2008 har udgiften til hvert udvalg været 35.000 kr., fordi der i 2008 var en indtægt fra EU-
midler. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 

Udvalget har ikke taget stilling til projektets fortsættelse i 2010. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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04 Notat vedr. gennemført tilsyn i daginstitutioner 
J.nr.: 16.06.00K09/dwbkes 
 09/11596 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat om gennemført tilsyn i daginstitutionerne i pe-
rioden september 2008 til januar 2009. 

 
Bilag: 
Notat vedr. tilsyn i daginstitutioner 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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05 Budget pr. barn til børneudgifter i institutioner 
J.nr.: 16.06.00Ø04/dwbkes 
 09/12109 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende 
satser for tildeling af budget til børneudgifter og uddannelse i institutionerne for 2009: 

Vuggestuen: 3.952 kr. + 210,- kr. til uddannelse 

Børnehaver: 2.198 kr. + 210 kr. til uddannelse 

Skolefritidsordninger: 980 kr. + 210 kr. til uddannelse 

Klubtilbud 4.-7. klasse i forbindelse med SFO: 879 kr. 

Der er tale om tildeling pr. barn. 

Beløbet reguleres for 2009, idet udgifterne til Fagenheden for Teknik og Miljøs Vej- og Parkaf-
deling vedrørende pasning af institutionernes grønne områder ikke var trukket ud af pasnings-
områdets budget og således indgik ved beregning af børneudgifterne pr. barn. Der er for 2009
tale om i alt 411.000 kr. 

For 2008 er beløbet efterfølgende reguleret i den enkelte institutions budget. 

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

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Godkendt. 

Adnan 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/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 3. marts 2009 at fremsende forslag til Politik for
dagtilbud 0 - 6 år til  udtalelse i Forældrebestyrelserne. 

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

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
inden for kommunens dagpasningsområde. 

Udtalelser fra Forældrebestyrelserne samt sammendrag heraf eftersendes. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udsat. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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07 Styrelsesvedtægt for børnehaver 
J.nr.: 16.05.15P24/dwuphj 
 09/659 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til Styrel-
sesvedtægt for børnehaver til udtalelse i Forældrebestyrelserne. 

I henhold til Dagtilbudsloven skal der etableres forældrebestyrelser for hvert enkelt dagtilbud for
dermed 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. 

Udtalelser fra Forældrebestyrelserne samt sammendrag heraf eftersendes. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udsat. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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08 Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2010  
J.nr.: 16.00.01G01/dwbkes 
 09/11639 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende 
tilmeldinger til ydelser med trækningsret og abonnement i 2010 på specialundervisningsområ-
det i relation til Region Nordjylland: 

Institut for Syn og Teknologi:

Generel rådgivning og information (trækningsret) 

Småbørnsområdet (0 - 6 år) (abonnement + takst) 

Skoleelever (7 - 18 år) (abonnement + takst) 

Taleinstituttet:

Generel rådgivning og information (trækningsret) 

Børn og unge med erhvervet hjerneskade (abonnement + takst) 

Tilbud til børn med læbe-gane-spalte og børn med oralmotoriske vanskeligheder (abonnemnet
+ takst). 

Økonomi:

Udgiften ved ovennævnte tilmelding er opgjort til 75.636 kr. samt andel af udgift sammen med 
det sociale område vedrørende generel rådgivning og information på Taleinstituttet. 

Udgifterne er dækket af budget afsat under det sociale område. 

 
Bilag: 
Oversigt over ydelser med trækningsret og abonnement + takst 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Godkendt. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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09 Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 17.01.01P22/dwbkes 
 09/1699 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til nye
målsætninger for folkeskolen i Brønderslev Kommune 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 at 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-
ningen har sammensat de indkomne forslag. 

Udtalelserne er vedlagt ligesom der er udarbejdet et sammendrag af udtalelserne. 

 
Bilag: 
Sammendrag af udtalelser vedr. Målsætning 
Udtalelser fra skolebestyrelserne 
Forslag til målsætninger for Folkeskolen 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Udvalget anmoder styregruppen om at indarbejde værdiordet "Kulturel dimension" i målsætning 
for folkeskolen. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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10 Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune 
J.nr.: 17.03.00G01/dwbkes 
 09/10535 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
 
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. 

 
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 15. april 2009: 
Udvalget har behandlet sagen påny og set i lyset af udviklingen på området, anbefaler udvalget,
at den foreslåede struktur gennemføres. 

Udvalget kan ikke finde finansieringen inden for eget området. 

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

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. 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. 

Eddie Jedon var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Fornyet drøftelse. 

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 retning 
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 elever
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. Den-
ne placering blev nødvendig, da Arbejdstilsynet før skoleåret 2007/08 lukkede de tidligere loka-
ler, hvor eleverne var mere adskilt fra normalskolen. I takt med at de lokale specialtilbud udbyg-
ges, er tiden nu kommet til at placere eleverne i Heldagsklassen i andre og i forhold til de enkel-
te elevers problemstillinger, mere passende tilbud. 

Visitationsudvalget vil beslutte den enkelte elevs placering i tæt samarbejde med Heldagsklas-
sen 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 
passer med antallet af medarbejdere fra Heldagsklassen. 

Der vil senere blive fremlagt sag vedrørende etablering af disse pladser m.v. 
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Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker følgende: Såfremt det senere viser sig at etableringen/drift af 
erstatningspladser ikke kan indeholdes i nuværende udgiftsramme, er udvalget forpligtet til at
anvise kompenserende besparelser. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Fremsendes til behandling i Byrådet. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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12 Evt. etablering af opholdssted for børn og unge 
J.nr.: 16.03.26G01/dwbkes 
 09/10530 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Der henvises til udvalgets møde den 24. marts 2009, hvor udvalget vedtog at anmode om ek-
sempelmateriale. 

Der vil på mødet blive udleveret det materiale, som Fagenheden har fået fremskaffet på dette
tidspunkt. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Materiale udleveret. 

Adnan Jedan var fraværende. 
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13 Orientering - 15. april 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
1. 

Referat fra møde mellem Børne- og Ungdomsudalget og repræsentanter fra skolernes elevråd
den 24. marts 2009. 

2. 

Til orientering vedlægges brev fra skolelederne til Forretningsledelsen vedrørende beslutninger 
om struktur på specialområdet og yderligere besparelser på skoleområdet. 

 
Bilag: 
Referat fra møde med elevrådsrepræsentanter 
Skrivelse fra skolelederne 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: 
Til efterretning. 

Adnan Jedan var fraværende. 

 
 


	Børne- og Ungdomsudvalget 
	Referat 
	01 Ny institution i Hjallerup
	02 Drøftelse af økonomiforhold for udvalgets område - april 2009
	03 Finansiering af "Skoven er din" i 2009
	04 Notat vedr. gennemført tilsyn i daginstitutioner
	05 Budget pr. barn til børneudgifter i institutioner
	06 Politik for dagtilbud 0 - 6 år
	07 Styrelsesvedtægt for børnehaver
	08 Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2010 
	09 Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune
	10 Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune
	11 Nedlæggelse af Heldagsklasse på Hjallerup Skole
	12 Evt. etablering af opholdssted for børn og unge
	13 Orientering - 15. april 2009

