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01 Ansøgning fra Agersted skole om tilskud til kørsel til 5. klasse trafiksik-
kerhedskursus 

J.nr.: 05.13.00Ø40/dwbkes 
 09/25234 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2009: 
Anmodningen videresendes til Børne- og Ungdomsudvalget 

 
Sagsfremstilling: 
Agersted skole fremsender ansøgning om tilskud på 1.800 kr. ekskl. moms til dækning af trans-
portudgifterne for 5. klasses deltagelse i trafikkursus på køreteknisk anlæg. Spørgsmålet om 
anvendelse af trafiksikkerhedsmidlerne til dækning af transportudgifterne til deltagelse i 5. klas-
se færdselssikkerhedskurset blev drøftet på Færdselssikkerhedsmødet den 15. juni 2009. På
dette møde indstillede Færdselssikkerhedsudvalget, at der findes en politisk løsning til finansie-
ring af transportudgifterne, da Færdselssikkerhedsudvalget bakker op omkring færdselskurset
for 5. klasser.   

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at spørgsmålet om dækning af transportudgifter til
5. klasse færdselssikkerhedskurset og eventuelle andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag drøftes
med Børne- og Ungdomsudvalget. Opmærksomheden skal henledes på, at Færdselssikker-
hedsudvalget ikke tidligere har betalt transportudgifter til færdselssikkerhedsaktiviteter, eksem-
pelvis biografarrangementer i forbindelse med det lokale AlleBørnCykler præmiearrangement. 
Såfremt færdselssikkerhedsmidler fremover også skal anvendes til dækning af diverse trans-
portudgifter vil det begrænse den kommende kampagneaktivitet. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at de enkelte skoler er tildelt aktivitetsbeløb inden for
hvilket skolerne prioriterer udgifter til forskellige aktiviteter. 

Der er på Agersted Skole i 2009 afsat 161.983 kr. til materiale- og aktivitetsudgifter, heraf er 
42.483 kr. budgetteret til elevaktiviteter. Der er den 15. oktober 2009 et restbeløb på i alt bud-
gettet på 77.986 kr. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker at der ikke er afsat midler i budgettet til kørsel til 5. klasse tra-
fiksikkerhedskursus.  

 
Bilag: 
Ansøgning om tilskud til kørsel til trafiksikkerhedskursus 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2009: 
Der meddeles afslag. 
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02 KL´s kvalitetsprojekt - temperaturmåling i dagtilbud 
J.nr.: 16.05.00P20/dwuphj 
 08/704 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune deltager i KL’s kvalitetsprojekt. En af opgaverne i projektforløbet var at
bidrage til udviklingen af et redskab til måling af kvalitet i kerneydelsen i dagtilbud – og at afprø-
ve det. 

Redskabet blev testet i løbet af april og maj 2009, og målingen bestod af elektroniske spørge-
skemaer, som er udfyldt af ledelse, personale og forældre. 

På landsplan har følgende informanter deltaget: 

    Antal / Brønderslev Kommune

Kommuner      32   

Dagtilbud 628 7 

Forældre 9.887 56 

Personale 5.022 49 

  

Børns sociale kompetencer og sprog er observeret på i alt: 

  

    Antal / Brønderslev Kommune

2-årige 3.223 børn 0 

4-årige 4.497 børn 108 

På lige fod med mange af de øvrige kommuner valgte Brønderslev Kommune at gøre det frivil-
ligt for det enkelte dagtilbud at deltage. 7 ud af 22 dagtilbud valgte at deltage, og det er at be-
tragte som en pæn deltagelse. 

I juni 2009 forelå resultatet. I den forbindelse er det vigtigt at præcisere, at målingen ikke viser
alt, hvad der er kvalitet indenfor området. For det første har man på det pædagogiske felt valgt
kun at måle på sprog og sociale kompetencer, hvilket kun er to ud af seks læreplanstemaer. For
det andet er det vigtigt at have for øje, at der vil være elementer, som målingen ikke opfanger, 
da noget er udvalgt, og andet er fravalgt i målingen. Målingen er derfor et sandhedsbillede på
det givne tidspunkt, men viser kun dele af kvaliteten inden for de områder, der er målt på. 

Resultaterne fra den samlede rapport er i hovedtræk opsummeret i vedhæftede notat. 

På det overordnede og fælleskommunale plan har temperaturmålingen bidraget med erfaring
og inspiration til forbedring af værktøjet som helhed og vist, at det reelt er muligt at måle på kva-
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litet i dagtilbud. 

På institutionsniveau har det givet anledning til refleksion af praksis og god inspiration til det
daglige pædagogiske arbejde. Personalet har tilkendegivet, at det har styrket deres faglige be-
vidsthed, og at det har været en god oplevelse for institutionerne at blive bekræftet i, at de yder 
et vigtigt og kvalitativt stykke arbejde i hverdagen. 

 
Bilag: 
Temperaturmåling- resultater i Hovedtræk i Brønderslev Kommune 
Samlet rapport - Brønderslev Kommune 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2009: 
Taget til efterretning. 
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03 Stillingtagen til indhentning af straffeattest vedr. private dagplejere 
J.nr.: 81.03.00G01/dwbkes 
 09/27743 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets stillingtagen til spørgsmålet om ind-
hentning af straffeattest som led i godkendelse som privat dagplejer. 

I henhold til de nuværende regler indhentes der straffeattest som led i godkendelse som privat
dagplejer. Det gælder ligeledes vikarer. 

I forhold til ansættelse i Brønderslev Kommune inden for udvalgets område indhentes ikke straf-
feattest, men udelukkende børneattest (pædofiliattest). 

Der har været henvendelse om spørgsmålet til fagenheden. 

Det har været undersøgt i bl.a. Aalborg Kommune, om der indhentes straffeattest. I Aalborg 
Kommune indhentes sociale oplysninger, straffeattest og børneattest på alle private dagplejere.
Derudover indhentes der straffeattest og sociale oplysninger på alle i husstanden, som er over
18 år. 

  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2009: 
Udvalget ønsker, at privat pasning ligestilles med den kommunale pasning. 
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04 Analyse af familiecentret 
J.nr.: 00.01.00G12/dwbkes 
 09/21281 Åben sag 
  BU

 
Indstilling: 
. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009: 
Analysen drøftes på mødet den 1. september 2009. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009: 
Analysen tages til efterretning. 

Forvaltningen bedes på baggrund af analysen og de faldne bemærkninger udarbejde et oplæg
til udvalget på oktobermødet. 

Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur fremsender Analyse af Familiecentret. 

Analysen er udarbejdet som opfølgning på Budgetaftale 2009 "Der er enighed om, at der skal
gennemføres analyse af familiecentrets indsatsområde med henblik på en styrkelse af forebyg-
gelsesområdet". Analysen er udført som et led i KeK-projektet og er udført af Deloitte. 

Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. 
oktober 2009 notat vedrørende analysen med forslag til Familiecentrets fremtdidige indsats. 

 
Bilag: 
Udkast til analyse af Familiecentret 
Bemærkninger fra leder af familiecentret 
Notat vedr. analyse af Familiecentret 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2009: 
Oplægget godkendt. 

Udvalget forventer, at fagenheden arbejder videre ud fra oplægget. 
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05 Orientering - oktober 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Henvendelse fra Jette Ramskov vedr. hendes medlemskab af Byggeudvalget for Skole-
gades Skole.  

2. Status vedr. budget 2010.  

3. Orientering om indkaldt møde med samarbejdskommunerne Frederikshavn og Hjørring 
vedr. bl.a. evaluering af samarbejdet om Godkendelses- og Tilsynsafdeling.  

4. Om renoveringsplan for skolerne. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. oktober 2009: 
Ad 3. Udvalget ønsker indkaldelse fremsendt. 

Til efterretning. 
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