
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dato: 24. november 2009 
   
 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus 
   
 Tidspunkt: Kl. 14:30 - 16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 Godkendelse af takst 2010 - intern skole på Ryttegården .............................................. 644 
02 Godkendelse af takst 2010 - intern skole og fritidstilbud på Semaiskolen ...................... 645 
03 Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune ......................... 646 
04 Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Skolegades Skole .............................. 648 
05 Politiske mål for Dagpasningsområdet............................................................................ 649 
06 Tilskud til "Natteravnene" ................................................................................................ 650 
07 Masterplan for dagtilbudsområdet - Udvidelse af Børnehaven Lærkereden................... 651 
08 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009................................................................... 653 
09 Orientering - november 2009 .......................................................................................... 655 
10 Lukket sag - Støttetimer til barn i børnehave ................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
11 Lukket sag - Klage over skolekørsel .............................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
12 Lukket sag - Anbringelser - november 2009 .................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
13 Lukket sag - Orientering - november 2009....................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 



Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. november 2009 Side 644
 

 

01 Godkendelse af takst 2010 - intern skole på Ryttegården 
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 Ryttergårdens interne skole i 2010 til 660 kr. pr. dag med udgangspunkt i følgende budget: 

• Lønudgift: 2.155.815 kr.  

• Ejendomsudgifter: 272.799 kr.  

• Øvrige udgifter: 387.627 kr. 

Der er regnet med 12 elever og en belægningsprocent på 95. 

Fagenheden oplyser, at taksten i 2009 var på 666,- kr. pr. dag og med udgangspunkt i 16 ele-
ver. 

  

  

  

  

  

  

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Godkendt. 
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02 Godkendelse af takst 2010 - intern skole og fritidstilbud på Semaiskolen 
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 2010 for Semaiskolens 

• interne skole til 671 kr. pr. dag med udgangspunkt i 16 elever  

• fritidstilbudet til 11.052 kr. pr måned. 

Endvidere foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Semaiskolens interne skole 
optager lån på 850.000 kr. i forbindelse med udvidelse af den interne skole med nye klassevæ-
relser.  

Udgangspunktet for den interne skole er følgende budget: 

Lønudgifter: 3.395.992 kr. 

Ejendomsudgifter: 225.050 kr. 

Øvrige udgifter: 295.323 kr. 

Der er tale om en stigning fra 520 kr. pr. dag til 671 kr. pr. dag. Der er ansat yderligere 1 lærer
og ½ konsulent vedrørende specialundervisning, bl.a i relation til ADHD-børn. Endvidere er bl.a. 
vinteraktivitet flyttet fra fritidstilbud til skolen. En del af stigningen skyldes endvidere renter og
afdrag på ovenanførte lån. 

Taksten for Semaiskolens interne skole er herefter stort set på samme niveau som de øvrige in-
terne skoler i kommunen. 

Semaiskolens interne skole er den eneste af de interne skoler i Brønderslev Kommune, der 
samtidig har et fritidstilbud, der ikke er obligatorisk, men kan vælges fra og til. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Godkendt. 
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03 Udbygnings- og renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 82.18.00G01/dwbkes 
 09/6961 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Til Børne- og Ungdomsudvalgets indledende drøftelse fremsendes forslag til udbygnings- og 
renoveringsplan for skolerne i Brønderslev Kommune. 

Som en del af budgetaftalen for 2009 vedtog Byrådet at anmode Børne- og Ungdomsudvalget 
om at udarbejde plan for skoleanlæg i overslagsårene, hvor OK-klassen og færdiggørelse af le-
geplads på Dronninglund Skole og Toftegårdsskolen skal indgå prioriteret. 

Repræsentanter for Fagenheden Børn og Kultur og Fagenheden for Teknik og Miljø har besøgt
skoler og SFO-er for nøje at gennemgå bygningsmassen, både med hensyn til den nødvendige
udbygning og den nødvendige renovering og vedligehold. 

I forhold til udbygningen er der fokuseret på manglende plads både nu og i forhold til de elev-
prognoser, der er udarbejdet. Der er ikke i planen taget højde for en fremtidig ændret skolestruk-
tur. 

På vedligeholdelsessiden er der skelnet mellem det helt nødvendig løft, der skal til her og nu og
den fremtidige årlige vedligeholdelse. Den fremtidige årlige vedligeholdelse anslås at beløbe sig
til ca. 7,3 mio. kr. For at få et billede af kommunens samlede opgave kan det oplyses, at skolerne
udgør ca. 50% af kommunens bygningsmasse. 

Planen er af gode grunde ikke udtømmende, men det vigtigste er taget med. Når man konkret
skal til at arbejde med et område, kan man mere detaljeret lave beskrivelser. 

Arbejdsgruppen har ud fra forskellige kriterier peget på områder, der bør have prioritet. Den en-
delige rækkefølge besluttes politisk. 

Der kommer repræsentantet for Arbejdsgruppen til stede på mødet. 

Arbejdsgruppen peger på muligheden for at lave programmer, eksempelvis på vinduer, som kan
finansieres på en ESCO-aftale, hvilket i første omgang ikke belaster den lokale ramme. 

Forretningsledelsen anbefaler i møde den 10. november 2009 planen og konstaterer samtidig at
befolkningsprognosen viser, at det er de 3 største bysamfund, der oplever en befolkningsgrem-
gang. Forretningsledelsen ønsker planen udbygget med en oversigt over tværgående og energi-
besparende projekter, som evt. kan finansieres ad anden vej. 

Endelig anbefaler Forretningsledelsen en generel renoveringsplan for hele den kommunale byg-
ningsmasse. 

Inger Marie Nielsen og Henning Risager var fraværende. 

 
Bilag: 
Forslag til prioritering for udbygning 
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Samlet opgørelse over udgifter 
Beskrivelse af de enkelte skoler 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Udvalget fremsender planen til Byrådet med anbefaling af, at Byrådet i 2010 arbejder videre 
med udgangspunktet i planen samt etablering af den nødvendige økonomi således, at planen
kan gennemføres indenfor en kortere årrække. 
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04 Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Skolegades Skole 
J.nr.: 82.18.00S05/dwbkes 
 09/29953 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 2 mio. kr. af afsat 
rådighedsbeløb på sted nr. 301304 på 9.000.000 kr.  

Beløbet skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med renovering af Skolegades Skole til 
bl.a. rådgiverhonorar, indretning af lokaler i loftsetagen samt renovering af lærerværelse og 
køkken.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ikke ingen bemærkninger. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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05 Politiske mål for Dagpasningsområdet 
J.nr.: 16.06.00P22/dwuphj 
 08/69 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at de politiske mål for Dag-
pasningsområdet forlænges til og med 2010. 
  
Dagpasningsområdet arbejder målrettet på at skabe helhed og sammenhæng mellem politiske
visioner, mål og handlinger - helt ned til den pædagogiske praksis på den enkelte institution.
Som et redskab i bestræbelserne på at opnå denne sammenhæng, har området – som bekendt 
– udviklet værktøjet Pædagogisk Plan, som løber over 2 år.  
  
Den Sammenhængende Børnepolitik og de politiske mål for Dagpasningsområdet udgør fun-
damentet for udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger,
som det enkelte dagtilbud fastsætter for de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske lære-
plan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt i både den Sammenhængende Bør-
nepolitik og de politiske mål.  
  
De politiske mål for Dagpasningsområdet fastsættes hvert andet år, og skrives ind i dagtilbud-
dets Pædagogiske Plan. Hvert 2. år skal det enkelte dagtilbud skriftligt dokumentere, hvordan
der arbejdes med de politiske mål via læreplanstemaerne og udarbejde en skriftlige evaluering 
af hvert læreplanstema. 
  
De nuværende politiske mål for Dagpasningsområdet løber frem til udgangen af 2009, men det
er første år med institutionernes pædagogiske planer.  
Fra 2011 – og hvert andet år – er det endvidere et krav, at kommunerne på dagtilbudsområdet
udarbejder og offentliggør oplysninger om den faglige kvalitet i form af en kvalitetsrapport.  
  
Der er derfor behov for at forlænge de nuværende politiske mål frem til udgangen af 2010, så
der opnås et naturligt flow og sammenhæng mellem udarbejdelse og opfølgning på hhv. politi-
ske mål og pædagogiske planer samt et grundlag for udarbejdelse af den pligtige kvalitetsrap-
port. 
 
Bilag: 
Politiske mål for Dagpasningsområdet 2008/2009 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Godkendt. 
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06 Tilskud til "Natteravnene" 
J.nr.: 16.20.05Ø40/Acadre_BK_FAS 
 09/28808 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Natteravnene i Brønderslev ansøger om tilskud på 3.800 kr. til drift for Natteravnene. 

Beløbet skal dække kontorhold, møder, materialer m.m. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ikke er afsat beløb på budgettet til det konkrete
formål. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. 
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07 Masterplan for dagtilbudsområdet - Udvidelse af Børnehaven Lærkere-

den  
J.nr.: 16.05.00P15/dwbkes 
 09/15135 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 

at der igangsættes kapacitetsudvidelse ind for dagstilbudsområdet i følgende rækkefølge: 

1. Udbygning af Børnehaven Lærkereden med 20 pladser  

2. Udvidelse af Vestre Børnehave til 80 børns børnehave  

3. Udvidelse af Vuggestuen Himmelblå med 20 pladser. 

at der pr. 1. januar 2010 frigives 2.895.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513310 på 
5.250.000 kr. 

Byrådet vedtog i møde den 15. april 2008 Masterplan vedrørende kapacitet på dagpasningsom-
rådet og følgende handleplan for udmøntning af Masterplanen: 

1. Etablering af ny kombineret børnehave (40 pladser) og vuggestue (16-20 pladser) i Hjal-
lerup  

2. Etablering af yderligere 30 børnehavepladser i Brønderslev By ved en tilbygning til Fa-
sanvejens Børnehave  

3. Udarbejdelse af plan for tilpasning af de fysiske rammer for skolefritidsordnin-
ger/landsbyordninger 

Punkt 1 og 2 er effektueret. 

Herefter: 

1. Etablering af en ny børnehave i Brønderslev By i nordbyen (Ådalen, 70 pladser) i stedet 
for Børnehaven Midgård (der etableres tillige vuggestuepladser)  

2. Etablering af ny vuggestue/børnehave i Dronninglund (70 børnehavepladser og 16-20 
vuggestuepladser) 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 19. juni 2009, at Fagenheden arbejder vi-
dere med justering/omprioritering af Masterplanen således: 

Brønderslev By:

Som alternativ til ny kombineret vuggestue/børnehave i Brønderslev By (nordbyen) foreslås ud-
videlse af vuggestuen Himmelblå med naboejendom (yderligere 20 pladser) samt udvidelse af
Børnehaven Lærkereden med 20 børnehavepladser. 

Dronninglund:
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Som alternativ til etablering af ny kombineret vuggestue og børnehave i Dronninglund foreslås 
udvidelse af Vestre Børnehave til at kunne rumme i alt 80 børnehavebørn. Hovedhus bibehol-
des (30 børnehavepladser) medens barakken nedlægges (20 pladser). Med baggrund i grun-
dens størrelse vurderes det ikke muligt også at etablere vuggestuegruppe. Vuggestuegruppen 
etableres på et senere tidspunkt evt. efter nærmere aftale med Dronninglund Børnehave. 

Den foreslåede rækkefølge er begrundet med stor mangel på børnehavepladser i Brønderslev
og Dronninglund. 

Udgiften til udbygning af Børnehaven Lærkereden er beregnet til 2.895.000 kr. - Der vedlægges 
notat fra Bygninger og Beredskab. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for økonomi kan oplyse, at der er afsat et rådighedsbeløb for 2010 på 5.250.000 kr. til
flere børnehavepladser.    

 
Bilag: 
Overslag over udgifter (lukket bilag) 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Fagenhedens indstilling godkendt. 
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08 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11845 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: 
Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. 

Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. 

Steen Christensen var fraværende 

 
Sagsfremstilling: 
Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009.  

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og 
Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.  

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter .................................................................................. +37.264.000 kr.

Overførsler ........................................................................................ +18.660.000 kr.

Anlæg ................................................................................................ -1.578.000 kr.

Finansiering ....................................................................................... -23.875.000 kr.

Netto .................................................................................................. +30.471.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte
bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009. Der vedlægges ligeledes
status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget 2009. 

Det bemærkes endvidere at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en
merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet,
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge. 
Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. 

Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet
for 2009.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling, og foreslår at by-
rådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto kr. 30.471.000 kr. til budgettet
for 2009. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. 

Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende 
bemærkninger: 
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Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning
blandt de institutioner som deltager.  

Det forslås endvidere at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i
2009 nedsættes på de relevante driftskonti. 

I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens for-
hold. Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de
specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB, 
anbringelser af børn og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de
ønskede kommunale løntilskudspladser, må ses som problematiske i forhold til at opnå
de ønskede målsætninger der er indeholdt i budget 2010.  
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-9-2009  
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Udvalget kan ikke pege på besparende foranstaltninger. 

Udvalget tager derfor budgetopfølgningen til efterretning, men opfordrer fagenheden til tilbage-
holdenhed. 
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09 Orientering - november 2009 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 

1. Skolelederne fremsender brev vedrørende underskud på lærerløn og budget 2010.  

2. Orientering om dagsorden for fælleskommunalt møde vedrørende Godkendelses- og 
Tilsynsafdelingen vedrørende opholdssteder m.m.  

3. Orientering fra møde i Fælles Rådgivende Organ. 

 
Bilag: 
Brev fra skolelederne vedr. lærerlønbudget m.v. 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. november 2009: 
Udvalget opfordrer Byrådet til at fremsende ønske om fritagelse for indførelse af madordning i
dagtilbudene på baggrund af massivt forældreønske. 

Til efterretning. 
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