
Referat Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 12-01-2022 15:00

Mødeafholdelse: Byrådssalen

Information:

Medlemmer: Christina Lykke Eriksen (F)
Karsten Thomsen (A)
Tina Kruckow (A)
Anders Christiansen (A)
Susanne Venø (A)
Kasper Bagnkop (A)
Lone Haugaard (V)

Afbud:

Stedfortrædere:



Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 12-01-2022 15:00

MOD-2021-00264

Side 2 af 16

Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

12-01-2022 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden ........................................................................... 3

2 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalgets sammensætning.......................................... 4

3 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg ...................................................... 5

4 (Åben) Valg af formand.............................................................................................. 6

5 (Åben) Valg af næstformand ..................................................................................... 7

6 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2022 for Børne- og Ungdomsudvalget ...... 8

7 (Åben) Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalget ............................................... 9

8 (Åben) Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet ...................................... 11

9 (Åben) Orientering om ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og 
læring efter COVID-19” ............................................................................................... 13

10 (Åben) Januar 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område..... 15

11 (Åben) Underskriftsside januar 2022..................................................................... 16



Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 12-01-2022 15:00

MOD-2021-00264

Side 3 af 16

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05360

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet. 

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.



Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 12-01-2022 15:00

MOD-2021-00264

Side 4 af 16

2 (Åben) Børne- og Ungdomsudvalgets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-05520

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det 

besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende 

medlemmer:

Christina Lykke Eriksen (F)

Karsten Thomsen (A)

Tina Kruckow (A)

Anders Christiansen (A)

Susanne Venø (A)

Kasper Bagnkop (A)

Lone Haugaard (V)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

.
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3 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05629

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager 

derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513555 - EMN-2021-05630)
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4 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05520

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.

Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages valg af formand.

Beslutninger:
Christina Lykke Eriksen er valgt som formand.

Bilag

.
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5 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05520

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Beslutninger:
Kasper Bagnkop er valgt som næstformand.

Bilag

.
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6 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2022 for Børne- og 
Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05522

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i 

2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående 

udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2022 for Børne- og Ungdomsudvalget:

 Onsdag den 12. januar

 Onsdag den 02. februar

 Onsdag den 09. marts

 Onsdag den 06. april

 Onsdag den 04. maj

 Onsdag den 08. juni

 Onsdag den 10. august

 Onsdag den 07. september

 Onsdag den 05. oktober

 Onsdag den 09. november

 Onsdag den 07. december

Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødekalenderen for 2022 fastlægges. 

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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7 (Åben) Introduktion til Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05544

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
På baggrund af en kort administrativ præsentation af opgaver på udvalgets tre 

centerområder (Center for Familie, Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og 

Ungdomsskole) drøfter udvalget, hvordan det i øvrigt gerne vil introduceres til området.

Forslag til plan for den videre introduktion:

På hvert af de næste tre udvalgsmøder afsættes tid til en mere uddybende præsentation 

af hvert centerområde med det formål at beskrive lovgivning, praksis og økonomi.

Herunder kan det være relevant at præsentere fx udmøntningen af reformen Børnene 

Først - Barnets Lov i relation til Center for Familie, arbejde med læsning og 

ordblindhed i skolerne og udmøntningen af minimumsnormeringer i vuggestuer og 

børnehaver. Udvalget kan efter behov pege emner ud, hvor der ønskes en drøftelse med 

henblik på at afklare handlemuligheder.

Det foreslås, at Center for Familie præsenteres på udvalgsmødet i februar, Center for 

Skole, Klub og Ungdomsskole i marts og Center for Dagtilbud på udvalgsmødet i april

2022. Efter præsentationerne tilrettelægges nogle besøgsdage for udvalgsmedlemmerne

i et udvalg af de decentrale institutioner i de tre centre (forslag til plan vedlagt som bilag).

Det kan også overvejes, om der efterfølgende skal indgå tværgående temadrøftelser på 

udvalgte områder i introduktionen til Børne- og Ungdomsudvalget. Det kunne fx være om 

Bæredygtigt Børneområde (BBO), den mangfoldige folkeskole og mangfoldige 

børnefællesskaber i dagtilbud. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. de korte præsentationer af udvalgets 3 centerområder tages til efterretning

2. ønsker til udvalgets videre introduktion drøftes og besluttes

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Drøftet. Administrationen kommer med et forslag til besøg samt mødeafholdelse 

på forskellige lokationer.

Bilag

1. CDA introduktion af udvalg (DokumentID: 6538711 - EMN-2021-05544)

2. CFA introduktion af udvalg (DokumentID: 6538712 - EMN-2021-05544)

3. CSKU introduktion af udvalg (DokumentID: 6538713 - EMN-2021-05544)

4. Forslag til plan for udvalgets besøgsrunder (DokumentID: 6525288 - EMN-2021-05544)
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8 (Åben) Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet
Sags ID: EMN-2021-03200

Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. december 2021, at 

der skal præsenteres et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet 

for Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 12. januar 2022.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har udarbejdet forslag til en ny model for, 

hvordan tildelingen af ressourcen til folkeskolernes almenområde kan se ud. 

Baggrunden for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel til almenområdet er, at 

tildelingen til folkeskolerne i dag sker efter en elevtildelingsmodel, en model der ikke 

længere er økonomisk bæredygtig for de skoledistrikter der har mange klasser med lave 

klassekvotienter

Med den nuværende tildelingsmodel bliver ressourcerne fordelt til skolerne med en 

timetildeling pr. elev samt ressourcer til inklusionslærere, timer til tosprogede elever og til 

lærere der får aldersreduktion.

I ”Ny tildelingsmodel” bliver der taget højde for, at de fire skoledistrikter er meget 

forskellige både i forhold til deres socioøkonomiske baggrund samt i forhold til 

klassekvotienterne på de enkelte skoleafdelinger.

Som udgangspunkt er den skitserede model en model, hvor størstedelen af ressourcerne 

fordeles med en tildeling pr. klasse. Da der, som nævnt, er store forskelle i 

klassestørrelser og skolernes socioøkonomiske baggrund, er der taget højde for dette i 

tildelingsmodellen.

I modellen tildeles først ressourcer til antal klasser for at sikre, at der er de nødvendige 

ressourcer, som det koster at drive klasserne. Fordelingen mellem lærere og andet 

pædagogisk personale fortsætter uændret.

I modellen er der indbygget en pulje, som giver en ekstra tildeling til skoledistrikter med 

klasser med høje klassekvotienter. For også at tage hensyn til skoledistrikternes

forskellige socioøkonomiske baggrunde er der også indarbejdet en pulje, som fordeles 

efter socioøkonomisk baggrund.

Den skitserede model giver gennemskuelighed i fordelingen af midlerne samt en større 

budgetsikkerhed for distrikterne.

De udmeldte ressourcer dækker alle de opgaver, der er forbundet med at drive skole på 

almenområdet. 

Eneste undtagelser, der ikke er indarbejdet i modellen, er transportpuljen samt andre 

særskilte puljer.
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Da den foreslåede model er bygget på et helt andet tankesæt end tidligere, vil det i første 

omgang blive en større men også mere gennemskuelig arbejdsopgave, der kommer til at 

ligge i distrikterne. Økonomiafdelingen vil i et samarbejde med skoledistrikterne 

udarbejde de nødvendige styringsredskaber.

Den nuværende incitamentsmodel på specialområdet fortsætter uændret, dog vil der 

blive udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse af skoleområdet.

På mødet præsenteres forslaget til den nye model. 

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at 

1. der afholdes dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget, 

skolebestyrelserne og de berørte faglige organisationer den 17. januar 2022 om 

forslaget.

2. efter dialogmødet sendes ressourcetildelingsmodellen i høring i perioden den 18. 

januar – 15. februar 2022 i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Beslutninger:
Der afholdes dialogmøde med bestyrelserne og de faglige organisationer den 17. januar 
2022 om indhold og forventninger til en kommende tildelingsmodel. 
Sagen genoptages på det kommende møde i udvalget.

Bilag

1. Tildelingsmodel 2021 (DokumentID: 6263972 - EMN-2021-03200)

2. Beskrivelse af mekanismer i oplæg til ny tildelignsmodel på skoleområdet (DokumentID: 6408020 - EMN-

2021-03200)
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9 (Åben) Orientering om ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns 
trivsel og læring efter COVID-19”
Sags ID: EMN-2021-05387

Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Regeringen har i september 2021 indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 

Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om initiativet ”Nationalt initiativ for de mest 

udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19” 

Frederikshavn Kommune har i denne forbindelse modtaget 2.912.417 kr. Midlerne skal 

anvendes til at igangsætte skoleunderstøttende indsatser i 2021/2022 for at styrke elever 

i udsatte positioners trivsel og læring efter COVID-19.

Baggrund for initiativet er, at børn og unge i grundskoler det seneste halvandet år har haft 

lange perioder med hjemmeundervisning, og meget tyder på, at uligheden i 

læringsudbytte er øget under nedlukningerne. Danmarks Evalueringsinstitut har 

gennemført en undersøgelse, der viser, at det ifølge lærere og skoleledere særligt er 

elever fra socialt udsatte hjem, der har lært mindre under nedlukningerne end i den 

almindelige undervisning. Det drejer sig om elever, der både er socialt udsatte og 

vurderes at have et fagligt og/eller trivselsmæssigt efterslæb. 

Formålet med tilskuddet er at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige 

efterslæb til livs gennem en længerevarende og tilpasset indsats. med begyndelse i 

skoleåret 2021/2022. 

Målgruppen for tilskuddet er de mest udsatte børn i grundskolerne, som formodes at 

være hårdest ramt af nedlukningen både i forhold til trivsel og læring. 

Det er kommunerne selv, der skal foretage den konkrete vurdering af, hvilke og hvor 

mange børn i målgruppen, der skal indgå i projektet samt hvilke indsatser, der er 

relevante at arbejde med hos os. 

Distriktsskolelederne er i samarbejde med afdelingslederne og relevante 

ressourcepersoner på skolerne i gang med at undersøge, hvilke børnegrupper der ligger 

inden for målgruppen.

På baggrund af dette finder vi frem til, hvilke projekter vi ønsker at igangsætte. 

Projektbeskrivelser og budget skal sendes til Socialstyrelsen senest den 1. marts 2022.

Projektperioden løber frem til den 31. december 2022.
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Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

.
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10 (Åben) Januar 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets 
område
Sags ID: MOD-2021-00264

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

 Sundhedskonference – 31. marts 2022

 KL’s Børn & Unge Topmøde 27.-28. januar 2022

 Børnesundhedsprofilen – 24. august 2022

 Status om ressourcetildelingsmodel på klubområdet

 Nye rammer for tilsyn med dagpleje og daginstitutioner (på grund af lovændring)

 1,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

1. Præ-invitation konference 31032022 (DokumentID: 6518279 - EMN-2021-03830)

2. Præ-invitation konference Børnesundhedsprofilen 24082022 (DokumentID: 6518278 - EMN-2021-03830)
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11 (Åben) Underskriftsside januar 2022
Sags ID: EMN-2021-03832

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 

Godkend.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender 

beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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