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01 Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By 
J.nr.: 17.01.04G12/dwbkes 
 08/2857 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2009: 
De fremsendte scenarier drøftet og fremlægges for Byrådet på et temamøde den 2. juni 2009.  

Udvalget vil på sit næste møde udarbejde indstilling om sagen. 

Jette Ramskov og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte spørgsmålet om Skolegades
Skoles fremtid og i den forbindelse skolestrukturen i Brønderslev By. 

Der er opstillet følgende scenarier: 

1. Skolerne beholder deres egen overbygning og Skolegades Skole fortsætter dermed som 
2-sporet skole med 0.-9. klasse efter renovering/ombygning  

2. Skolerne beholder deres egen overbygning, og der bygges en ny 2-sporet skole med 0.-
9. klasse til erstatning for Skolegades Skole  

3. Overbygningen på Skolegades Skole flyttes til Hedegårdsskolen (der har de bedste ud-
videlsesmuligheder) og Skolegades Skole bliver en 2-sporet skole med 0.-6. klasse. 
Søndergades Skole forbliver en 2-sporet skole med 0.-9. klasse  

4. Alle overbygningsklasserne på Skolegades Skole, Søndergades Skole og Hedegårds-
skolen flyttes til en ny overbygningsskole sammen med det nuværende 10. klassecenter 
fra Hedegårdsskolen. 

 
Bilag: 
Notat om Skolegades Skole - skolestruktur i Brønderslev By 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Udvalget indstiller til Byrådet 

at Skolegades Skole renoveres efter forslag 1b i notat af maj 2009 (ca. 27 mill. kr.) 

at Skolegades skole yderligere renoveres i forhold til forslag til øvrige tiltag i notat af maj 2009 
(ca. 1,3 mill. kr.) 

at der afsættes midler til inventar (ca. 3 mill. kr.) 

at en omlægning af kloakkerne i skolegården tages med i det endelige projekt 

at der anvendes den beskrevne udbudsform i notat af 9. juni 2009 
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at Bygningskontoret udarbejdes en tids- og handleplan for projektet. 
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02 Målsætning for folkeskolen i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 17.01.01P22/dwbkes 
 09/1699 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
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. 

 
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: 
Målsætning for folkeskolen - endelig 
Sammendrag af udtalelser vedr. Målsætning 
Udtalelser fra skolebestyrelserne 
Forslag til målsætninger for Folkeskolen 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Indstilles godkendt. 
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03 Frokostordning i dagtilbud 
J.nr.: 16.06.10G01/dwuphj 
 09/10688 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Med finanslovsaftalen 2008 er der indgået aftale om, at alle børn i dagtilbud - op til skolealderen
- senest den 1. januar 2010 skal tilbydes et frokostmåltid, der lever op til Fødevarestyrelsens
anbefalinger for sund kost i dagtilbud.  
  
Madordningen forudsættes at være forældrefinansieret, hvorfor kommunen i forbindelse med
indførslen kan hæve forældrebetalingen fra 25 pct. til 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsud-
gifter. Beregninger i Brønderslev Kommune viser, at dette giver et beløb på kr. 18,75 pr.
barn/pr. dag. 
  
Indførsel af madordninger ændrer ikke på reglerne for takstfastsættelsen. Derfor kan de øgede
indtægter fra forældrebetalinger ikke anvendes til dækning af eventuelle anlægsudgifter i forbin-
delse med opgradering af køkkenfaciliteter. 
  
Udbudsregler  
I forbindelse med etablering af frokostordning i dagtilbud skal udbudsreglerne iagttages. Institu-
tionsmad kan ses som madproduktion og transport enten som et samlet indkøb eller hver for
sig. 
  
Ses madproduktion og transport som selvstændige ydelser gælder følgende regler: 
Madproduktion er en bilag 2 ydelse, og er ikke udbudspligtig, men skal annonceres, hvis kon-
traktværdien er over kr. 500.000. Omvendt er transport omfattet af udbudspligten og skal i EU-
udbud, såfremt kontraktværdien er større end 1,8 mio. kr. 
  
Vælger man i stedet at se madproduktion og udbringning som en samlet ydelse, er det den del
af entreprisen, der er den mest udgiftstunge, der er afgørende for, hvilket regelsæt der er gæl-
dende. 
  
For Brønderslev Kommunes vedkommende antager vi, at råvarer og løn til forarbejdning er den
dyreste del af entreprisen. Derfor anvender vi tilbudslovens bestemmelser om annoncerings-
pligt, og vurderer samtidigt, at det ikke er nødvendigt at foretage et EU-udbud. 
  
Udbudsmateriale og kravspecifikationer 
Brønderslev Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. skal udarbejde udkast til ud-
budsmateriale og kravspecifikationer. Arbejdsgruppen har været i gang siden marts 2009, og
har løbende været i dialog med både ledere og forældrebestyrelser for at tilvejebringe en kvali-
tativ og fleksibel løsning, der tilgodeser dagtilbuddenes ønsker mest muligt. I den forbindelse er
alle dagtilbud bl.a. blevet spurgt om, hvilken mad de ønsker leveret, og hvordan den ønskes le-
veret. 
  
Mandag den 18. maj 2009 holdt arbejdsgruppen et orienterings- og dialogmøde med deltagelse
af ledere og repræsentanter for forældrebestyrelser. Her præsenterede arbejdsgruppen det
samlede resultat af dagtilbuddenes ønsker, som fordeler sig på følgende 3 muligheder: 
  

•         5 x madpakker ugentligt  
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•         3 x lun/kold frokostanretning og 2 x madpakker ugentlig 
•         x antal madpakker ugentlig efter individuelt valg og resten af beløbet tilskrevet 1 gang

årligt i forbindelse med budgetlægningen til at lave mad for selv de øvrige dage i ugen 
  
Senest den 18. juni 2009 skal dagtilbuddene melde tilbage til arbejdsgruppen, hvilken løsning
de ønsker. Arbejdsgruppen udarbejder herefter udkast til tilbudsmateriale og kravspecifikatio-
ner.  
  
Ud over de nævnte tre pakkeløsninger, forestiller arbejdsgruppen sig, at udbudsmaterialet skal
tilrettelægges således, at kommunens dagpasningsområde opdeles i en række distrikter. Dette
for også at give små og lokale leverandører mulighed for at byde ind på dele af entreprisen. 
  
Forinden arbejdsgruppen udarbejder endeligt udkast til udbudsmateriale m.m., er der en række
principielle emner, som Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte: 

•         Mad til personale 
•         Leveringshyppighed 
•         Mælk 
•         Specialkost og økologi 
  

Forslag til revideret tids- og aktivitetsplan 
Dagpasningschefen udarbejdede i februar 2009 tids- og aktivitetsplan for etablering af frokost-
ordning i dagtilbud i Brønderslev Kommune. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at ændre lidt i
denne tidsplan, dog stadig med det sigte, at etablere en frokostordning med virkning pr. 1. janu-
ar 2009.  
  
På baggrund af ovenstående sagsfremstilling foreslår arbejdsgruppen, at Børne- og 
Ungdomsudvalget godkender følgende: 

• At udbudslovens regler om annoncering anvendes  
• At udbudsmaterialet består af de tre pakkeløsninger  
• At området inddeles i mindre distrikter  
• Den reviderede tids- og aktivitetsplan godkendes 

Endvidere foreslår arbejdsgruppen, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til
emnerne mad til personale, leveringshyppighed, mælk, specialkost og økologi.  
 
Bilag: 
Revideret tidsplan 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Arbejdsgruppens forslag godkendt. 

Desuden har udvalget besluttet 

at personalet ikke er omfattet af madordningen 

at maden som udgangspunkt leveres dagligt 

at drikkevarer til maden finansieres af den enkelte institution 

at fritagelse fra ordningen kun kan ske med lægedokumentation 

at der gives mulighed for fravalg af svinekød for det enkelte barn 
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04 Semaiskolen - godkendelse af fritidstilbud 
J.nr.: 16.11.00G01/dwbkes 
 09/16493 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender det til Semaiskolens interne
skole oprettede fritidstilbud. 

Der er tale om 4 eftermiddage ugentligt med henholdsvis aktivitet og arbejdspraktik, oplevel-
sestur, sommerferie, skiaktivitet og koloni. 

Aktiviteten foregår mandag og onsdag efter skoletid fra kl. 14 til kl.16 og arbejdspraktik tirsdag
og torsdag efter skoletid fra kl. 12 til kl.16. 

Fritidsdelen er en del af hverdagen for børn indskrevet på opholdsstederne, men tilbydes også til
eksterne skoleelever, da den hænger naturligt sammen med skoledagen. 

Prisen pr. barn udgør pr. måned i 2009: 14.080 kr.  

 
Bilag: 
Beskrivelse af fritidstilbud 
Budget for fritidstilbud 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Udsat, da udvalget ønsker en nærmere redegørelse for de enkelte budgettal. 
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05 Møde med dagplejens bestyrelse om visioner for dagplejen 
J.nr.: 16.05.10P35/dwbkes 
 09/16524 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Dagplejens bestyrelse har bedt om møde med udvalget for at drøfte vision for dagplejen. 

Formanden for bestyrelsen oplyser, at bestyrelsen har 2 hovedpunkter, som man lægger meget
vægt på i år og det er at undersøge hvilken stand dagplejens legestuer er i samt undersøge mu-
ligheden for etablering af gæstehuse og hvad det vil indebære. 

Bestyrelsen kommer til stede kl. 16.00. 

  

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Mødet gennemført 
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06 Orientering - juni 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Orientering om status vedrørende skovbørnehaven.  

2. Statsforvaltningens pressemeddelse vedrørende konklusionerne i Det Regionale Udvik-
lingsråds redegørelse  om udviklingen på det sociale område og specialundervisnings-
området i 2008  

3. Møder i Fælles Rådgivende Organ for henholdsvis skoleområdet og pasningsområdet - 
der vedlægges de indkomne forslag til dagsorden 

 
Bilag: 
Pressemeddelelse vedr. redegørelse 
Punkter fra skolebestyrelserne til mødeiFælles Rrådgivende Organ 
Punkter fra forældrebestyrelser til møde i Fælles Rrådgivende Organ 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Til orientering. 
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TILLÆGSDAGSORDEN 

 

10 Kommuneplan 2009-2021 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan for Brønderslev Kommune er i fuld
gang. Der har været afholdt borgermøder 22. april 2009, 29. april 2009, 4. maj 20089 og 6. maj 
2009. Der har sammenlagt deltaget omkring 120 personer i møderne. Der har desuden været
afholdt 2 mini kommuneplanværksteder 14. maj 2009 og 18. maj 2009, hvor der på afholdte
møder med 11 foreninger/enkeltpersoner har været mulighed for at drøfte forslag og ideer til 
kommuneplanen med de to planlæggere.   

Der foreligger nu et forslag til hovedstruktur i kommuneplanen, og dette forslag har været be-
handlet på Udvikling- og Planlægningudvalgets møder 19. maj 2009 og 2. juni 2009. Udviklings-
og Planlægningsudvalget har på disse møder besluttet at sende relevante kapitler i hovedstruk-
turen i høring i relevante udvalg. 

Der fremsendes derfor relevant kapitel(er) i hovedstrukturen til udtalelse i relevant ud-
valg. 
 
Bilag: 
Kommuneplanens hovedstruktur, kapitel 7, "hverdagsliv" 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2009: 
Indstilles godkendt med de faldne bemærkninger. 
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