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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.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Præsentation af Center for Dagtilbud
Sags ID: EMN-2022-00327
Ansvarligt center: Dagtilbud
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som aftalt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. januar 2022, vil der på mødet
ske en præsentation af Center for Dagtilbud ud fra følgende overskrifter:
•
•
•
•
•

Organisering
Lovgivning og økonomi
Vision og strategi
Opgaver i centerets områder
Udfordringer, successer og potentialer.

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

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Præsentation af CDA til nye udvalg (DokumentID: 6665193 - EMN-2022-00327)
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3 (Åben) Regnskab 2021 for Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2021-04566
Ansvarligt center: Økonomiafdelingen
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutning behandler byrådet det samlede regnskab for
2021 samt overførsler til 2022. Børne- og Ungdomsudvalget skal forinden behandle
regnskab og overførsler på eget område.
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget for 2021 ekskl. bankbøger var på 873,4
mio. kr., og regnskabsresultatet for 2021 inkl. COVID-19 relaterede udgifter viser et
forbrug på 890,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16,6 mio. kr. Hertil kommer
bankbog for tidligere år, hvor der henstod en gæld på 13,8 mio. kr.
Regnskabsresultatet for 2021 kan opgøres således:
Årets drift (merforbrug)

16,6 mio. kr.

Bankbog (akkumuleret gæld)

13,8 mio. kr.

Resultat (merforbrug)

30,3 mio. kr.

COVID-19 relaterede udgifter*

11,2 mio. kr.

Regnskabsresultat (merforbrug)

19,1 mio. kr.

Områder udenfor ØKD-reglerne (mindreforbrug)

0,2 mio. kr.

Overførsel ifølge ØKD-regelsæt (merforbrug)

19,3 mio. kr.

De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil
indgå i kommunens samlede opgørelse.
De seneste års COVID-19 pandemi, og de udfordringer, som har fulgt deraf, har haft
indflydelse på overførslerne og bankbøgerne. Det er Direktionens vurdering, at disse
ikke længere udgør et retvisende resultat af, hvad en ”almindelig” kommunal drift,
uden COVID-19 relaterede udgifter, ville have resulteret i. Det er ydermere
forventningen, at COVID-19 pandemiens fremadrettede indvirkning på kommunens
økonomiske aktivitet og for produktionen af serviceydelserne, formindskes.
Alt i alt taler den nuværende situation således for, at der iværksættes tiltag, som retter op
på situationen vedrørende overførsler og bankbøger.
Direktionen indstiller derfor, at der afviges fra ”Regelsættet for Økonomisk
Decentralisering”, således at overførslerne fra 2021 til 2022 nulstilles. Dermed overføres
der hverken mer- eller mindreforbrug fra 2021 til 2022. Dog med følgende undtagelser:
Beløb, som er disponeret til forbrug i 2022 – midler, som for eksempel på grund
af COVID-19, ikke har kunne afholdes i 2021, men som skal afholdes i 2022.
Beløb, som er finansieret med eksterne midler
Mer- og mindreforbrug for selvejende institutioner.
Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 06-04-2022 15:00
MOD-2021-00360

Side 5 af 17

Den samlede overførsel for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig således:
Drift
Direktørens område (mindreforbrug)

0,1 mio. kr.

Center for Dagtilbud (mindreforbrug)

0,7 mio. kr.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole (mindreforbrug)

2,9 mio. kr.

Center for Familie (mindreforbrug)

0,1 mio. kr.

I alt til drift

3,9 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 23,2 mio. kr. overføres ikke.
Anlægsområdet har et korrigeret budget på 10,5 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser
et forbrug på 7,2 mio. kr. Dermed kan der opgøres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i
forhold til det korrigerede anlægsbudget. I henhold til Direktionens indstilling overføres
der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
Økonomichef Karsten Jørgensen, Budget og Analyse deltager i punktet.

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at
1. der overføres et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., direkte til drift til centrene under
Børne- og Ungdomsudvalget. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
2. merforbrug på 23,2 mio. kr. overføres ikke
3. der overføres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på anlægsprojekter, samt at
rådighedsbeløb frigives i 2022. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
4. regnskabsresultatet for 2021 for Børne- og Ungdomsudvalgets drifts- og
anlægsbevillinger samt årsberetning med de anbefalede disponeringer i øvrigt
tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Bemærkninger for regnskab 2021 (DokumentID: 6645620 - EMN-2021-04566)
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4 (Åben) Budget 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2022-00872
Ansvarligt center: Økonomiafdelingen
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 17. marts 2022 besluttet tidsplan, budgetproces og
foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2023 – 2026 for samtlige udvalg.
De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det
vedtagne budget 2022. Rammen for Børne- og Ungdomsudvalgets drift udgør i alt 951,9
mio. kr.
Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.)
Oprindelig ramme efter P/L

883.308

Omplacering af genforsikring kommunal tjenestemand

73

Tandpleje og Sundhedspleje flyttet til BUU fra SUU

36.718

Demografiregulering

-2.577

Friholdelse af 1 % budgettilpasning

9.476

1 % budgettilpasning vedr. Tandpleje og Sundhedspleje flyttet til BUU

-735

Mental sundhed flyttet til BUU fra SUU

525

Sårbare unge flyttet til BUU fra SUU

78

P/L regulering marts 2022

6.494

Omprioritering af budgetmidler mellem udvalg iht. Økonomiudvalgets
beslutning

-2.800

Center for Familie – regulering af ramme til 2022 niveau

6.500

Center for Familie – regulering af ramme

11.800

Center for Dagtilbud - § 32 børn
Budgetramme 2023

3.000
951.859

Børne- og Ungdomsudvalget er i 2023 fritaget for 1% budgettilpasning.
Udvalget har i budgetrammen for 2023 et reduktionskrav vedrørende 1%
budgettilpasning på Tandpleje og Sundhedspleje. Området som er flyttet fra
Sundhedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget har et dobbelt sparekrav i 2023 på 0,7
mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. udskudt 1 % besparelsen fra 2022.
Chefgruppen arbejder videre med en fordeling af omprioritering af budgetmidler mellem
udvalg i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.
Rammen for Børne- og Ungdomsudvalgets anlæg for 2023 udgør i alt 6,3 mio. kr.
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Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som
de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige
budgetrammer. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling
af budgetrammerne for budgetlægningen 2023 – 2026 på Økonomiudvalgsmødet den 19.
april 2022, vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.
Med afsæt i ovennævnte anmoder Direktionen udvalget om, at indlede budgetarbejdet
med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i det administrative
proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles
på udvalgets kommende møder.
Økonomichef Karsten Jørgensen, Budget og Analyse deltager i punktet.

Indstilling
Budget og Analyse indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budget 2023.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget ønsker, at administrationen kommer med et budgetforslag, der sikrer
budgetoverholdelse hvor udvalgets udfordringer imødegås.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Slides til BUU 06 04 2022 budget 2023 (DokumentID: 6665197 - EMN-2022-00872)
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5 (Åben) Orientering om samarbejde med ”KOMBU” - Det Nationale
Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom
Sags ID: EMN-2020-07449
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
SSU/BUU/AMU

Sagsfremstilling
Hvert fjerde barn i Danmark vokser op i en familie med psykisk sygdom, og op mod 70 %
af disse børn modtager ingen hjælp. Det var konklusionen på en analyse foretaget i 2020,
af det dengang nyoprettede ”Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i familier
med psykisk sygdom” – også kaldet KOMBU. Kommunen indgår i et samarbejde med
KOMBU, for at forstærke indsatsen i forhold til børn og unge, der vokser op i hjem med
psykisk sygdom. KOMBU har finansieret og stået for uddannelse af medarbejdere på
tværs af centre. Samarbejdet afspejler sig i indsatsen over for børn og familier på
følgende måde:
Samtalegrupper for børn og unge, der vokser op i hjem med psykisk sygdom.
Henvisningen til de første samtalegrupper er aktuelt i gang. Grupperne ledes af 4
medarbejdere, der via KOMBU, har fået en gruppelederuddannelse. Yderligere
beskrivelse af samtalegrupperne fremgår af bilag.
Faglige fyrtårne – i alt 31 medarbejdere fra dagtilbud, skole, PPR,
sundhedstjenesten og myndighedsområdet er blevet uddannet faglige fyrtårne.
De har bl.a. opnået særlig viden om psykisk sygdom, opnået redskaber, der
styrker opsporingen og dialogen med børn, forældre og fagpersoner. I alt 6
medarbejdere fra Jobcentret og Socialpsykiatrien har fået tilsvarende uddannelse
og har dermed også fået viden om psykisk sygdom og adgang til flere værktøjer.
Det særlige fokus for dem, er at tale om børnene, med de voksne, der er ramt af
psykisk sygdom.
De faglige fyrtårne har siden endt uddannelse deltaget på personalemøder på mere end
70 afdelinger tilsammen, på tværs af børne- og voksenområdet. De har indtil videre
formidlet viden til Jobcentret, Socialpsykiatrien, alle dagtilbud, skoler, klubber,
sundhedsplejen, PPR og børnemyndighedsområdet. Medarbejderne, som møder
børnene og forældrene i det daglige, har dermed fået øget indsigt i emnet og er
præsenteret for værktøjer til at lave en støttende indsats. Fremadrettet kan de faglige
fyrtårne rådgive og give sparring til kolleger, i forhold til hvordan arbejdet med
målgruppen kan tilrettelægges, og de kan understøtte brobygning mellem børne- og
voksenområdet.
Det kan have konsekvenser for børn, at vokse op i hjem med psykisk sygdom. Børnene
risikerer i højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på sigt
selv at udvikle psykisk sygdom. Samtidig er psykisk sygdom et tabu og forældre kan
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være bange for at tale åbent om deres psykiske sygdom. Med KOMBU-projektet er de
professionelle rustet til at bryde tabuet og iværksætte den tidlige indsats og støtte til børn
og forældre.

Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Frirum - samtalegrupper for børn og unge, der vokser op i hjem med psykisk sygdom (DokumentID: 6636550
- EMN-2020-07449)
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6 (Åben) Frihedsgrader i folkeskolen og håndtering af faglige
udfordringer
Sags ID: EMN-2021-01910
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som følge af Covid-19 og nedlukningen af samfundet blev der politisk vedtaget en
nødbekendtgørelse for folkeskoleområdet i regi af Undervisningsministeren.
Nødbekendtgørelsen blev vedtaget idet der som følge af nedlukninger kunne opstå et
fagligt gab mellem de fastsatte mål som skolerne forventeligt skulle opnå og de faktisk
opnåede mål i fagene.
Som følge af dette blev; ”Bekendtgørelse nr. 1350 af 22. juni 2021 om håndtering af
faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid19 i skoleåret 2021-22” vedtaget. Bekendtgørelsen åbner for muligheden om at skolerne
kan omlægge undervisningen, hvis det samlet set vurderes, at det vil give de bedste
muligheder for at opnå målene for fagene.
Samme bekendtgørelse giver mulighed for at ændre på beslutninger om elevplaner,
kvalitetsrapport og kompetencedækning.
Jf. bekendtgørelsen lægges visse beslutninger ud til skolens leder, mens andre
beslutninger skal foretages af kommunalbestyrelsen.
Det daværende Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune drøftede sagen
på et udvalgsmøde den 17. august 2021. På mødet besluttede udvalget at delegere
beslutningskompetencen til skolechefen.
Børne- og Undervisningsministeriet har i marts 2022 offentliggjort, at visse udvidede
frihedsgrader på folkeskoleområdet forlænges i skoleåret 2022/23. I skoleåret 2022/23 vil
der derfor fortsat være mulighed for at konvertere al understøttende undervisning. Med
udgangspunkt i skoledistrikternes gode erfaringer ønsker de at gøre brug af muligheden i
det kommende skoleår.
Kommunalbestyrelsen træffer beslutningen og godkender at skolen konverterer den
understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende
personaleforbrug for skolen i undervisningen. Beslutningen bygger på en ansøgning fra
skolens leder og indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Ansøgningen skal være
begrundet i, at konverteringen af den understøttende undervisning er den mest
hensigtsmæssige måde at sikre klassens faglige udvikling. Vedrørende godkendelse af
ansøgninger kan kommunalbestyrelsen selv behandle og godkende ansøgninger eller
delegere kompetencen til ”Center for Skole, Klub og Ungdomsskole”.
Medfører konverteringen færre undervisningstimer end normalt, skal der ikke på et
senere tidspunkt gives erstatningstimer for den manglende undervisning.
Kommunalbestyrelsens godkendelse gives klasse- eller årgangsvis.
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Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til skolebuskørsel, idet en omlægning af timer,
der medfører en kortere skolegang, kan have indflydelse på skolebuskørslen.

Indstilling
Center for Skole, Klub og ungdomsskole indstiller, at
1. beslutningskompetencen delegeres til skolechefen
2. det godkendes, at konverteringen kan ske for 4.-9. klasse, men at det ikke må
betyde flere hjemkørsler med skolebus.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag

.
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7 (Åben) Konvertering af den understøttende undervisning i
indskolingen til kortere skoledage
Sags ID: EMN-2022-01276
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde i november 2021, at udvalget på mødet
i april 2022 skal behandle konvertering af understøttende undervisning i indskolingen til
kortere skoledage med henblik på et yderligere kvalitetsløft for de yngste, så dette kan
tænkes ind i budget 2023.
Skoledagens længde er generelt blevet afkortet med 90 timer for eleverne i indskolingen
(børnehaveklasse – 3. klasse), således at det årlige time tal er på 1.110 timer.
Skolen har desuden mulighed for, hvis der er helt særlige forhold i klassen at ansøge
kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til fagdelt
undervisning med 2 voksne (§16b).
Der skal være minimum en times understøttende undervisning pr. uge. Alt det øvrige
understøttende undervisning kan konverteres til fagdelt undervisning.
Der kan kun gives dispensation for et skoleår ad gangen.
Skolen skal sørge for pasning i det tidsrum, hvor der ellers skulle være undervisning.
Pasningen må ikke have økonomiske konsekvenser for forældrene
Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den
kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den
enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Uanset om
kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelse eller ej, spiller
skolebestyrelsen en vigtig rolle, når muligheden for at afkorte skoledagen
bringes i spil.
Ved at omlægge en 1 time af den understøttende undervisning pr. uge til to
voksne i undervisningen vil det have flg. årlige udgifter fordelt på klassetrin i
indskolingen. De anvendte tal er planlægningstal pr. 01.08. 2022.
Børnehaveklasse
1.klasse
2.klasse
3.klasse
Antal i SFO
302 børn
318 børn
253 børn
125 børn
Udgifter i
202.642 kr.
213.378 kr.
169.763 kr.
83.871 kr.
kroner

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning
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Beslutninger:
Godkendt.
Administrationen kommer med et oplæg til implementering.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag

.
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8 (Åben) Brug af reklamer og sponsorater i Børne- og
Ungdomsudvalgets område 2021
Sags ID: EMN-2022-00912
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede den 5. november 2009, at udvalget årligt
orienteres om brug af reklame og sponsorater på området.
Administrationen har i marts 2022 spurgt kommunale og selvejende institutioner i
udvalgets område, om der er indgået reklame- eller sponsoraftaler i 2021.
Tilbagemeldingerne fra institutionerne viser, at der ikke er nogen der har indgået
reklame- eller sponsoraftaler i 2021.

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

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune revideret 2019 - Børne og
ungdomsområdet (DokumentID: 6590056 - EMN-2022-00912)
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9 (Åben) April 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00360
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område:
Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022
Henvendelse fra Socialpædagogerne i Nordjylland
Orientering om svarskrivelse vedr. henvendelse om konfirmationsdatoer
Orientering om tildelingsmodellen mellem klubberne

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Kasper Bagnkop

Bilag
1. Socialpolitisk Dialogforum 2022 (DokumentID: 6650558 - EMN-2021-03830)
2. Skema vedr. tildelingsmodel - klubber (DokumentID: 6650525 - EMN-2021-03830)
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10 (Åben) Underskriftsside april 2022
Sags ID: EMN-2021-03832
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
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Præsentation af
Center for Dagtilbud

Børne- og Ungdomsudvalget den 6. april 2022

Overskrifter i præsentationen
• Organisering
• Lovgivning og økonomi
• Vision og strategi
• Opgaver i centerets områder
• Udfordringer, successer og potentialer

Organiseringen

Lovgivning
1. Dagtilbudsloven
- Dagpleje, vuggestuer og børnehaver
- Forældreindflydelse og forældrebetaling
- Tilskud til privatinstitutioner, til private pasningsordninger og til pasning af
egne børn
- Tilsyn med dagtilbud og private pasningsordninger
- Pædagogisk kvalitet og udvikling
2. Serviceloven
- Pladser til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte, der ikke kan
dækkes af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven (§ 32)

Økonomi – Budget 2022
Driftsbudgettet er samlet i alt 220,3 mio. kr.
Hertil kommer 8,9 mio. kr. ekstra fra staten til minimumsnormeringer, det er
2,6 mio. kr. mere end i 2021 (tilskud og engangsmidler fra Tilpasningspuljen)
Desuden
• 2,3 mio. kr. til ”Udvikling af den digitale daginstitution”
• 0,5 mio. kr. til indkøb af udstyr til de kommunale dagtilbud

Økonomi – fordelingen på området
Dagpleje, vuggestue og børnehaver i NORD
Dagpleje, vuggestue og børnehaver i ØST
13%

16%

1%
6%

Dagpleje, vuggestue og børnehaver i VEST
Dagpleje, vuggestue og børnehaver i SYD

3%

Selvejende og pulje dagtilbud

7%

25%
15%
14%

Tilskud til privatinstitutioner
Tilskud til private pasningsordninger
Tilskud til pasning af egne børn
Fællesudgifter centerområdet

Vision og strategi

Opgaver i centeret
• Opfylde pasningsgarantien
• Drift af dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser
• Udvikling af kvaliteten i egne tilbud
• Tilsyn med alle dagtilbud i kommunen (dagpleje og daginstitutioner uanset type)
• Godkendelse af og tilsyn med alle godkendte private pasningsordninger i
kommunen
• Pladsanvisning, forældrebetaling og fripladser
• Udbetale lovpligtige tilskud - til privatinstitutioner og til forældre med plads i
private pasningsordninger
• Udbetale tilskud til pasning af egne børn

Ca. 2689 børn i centrets tilbud – dagligt
Ca. 343 pladser i dagpleje
Ca. 364 pladser i vuggestuer (kommunale, selvejende og pulje)
Ca. 1537 børnehavepladser (kommunale, selvejende og pulje)
Ca. 38 pladser til børn med specialpædagogiske behov
Ca. 236 pladser med tilskud til private pasningsordninger
Ca. 110 vuggestue- og børnehavepladser i privatinstitution
Ca. 21 tilskud til Pasning af egne børn
Ca. 40 med tilskud til pladser og pasningsordninger i andre kommuner
Kilde: Budgetlægning 2022

Den pædagogiske opgave
Den pædagogiske læreplan skal tage udgangspunkt i det fælles pædagogiske
grundlag, som består af:
• Det pædagogiske læringsmiljø
• Barnesyn
• Forældresamarbejde
• Dannelse og børneperspektiv
• Børn i udsatte positioner
• Sammenhæng og overgange
• Leg
• Børnefællesskaber
• Læring
• Faglig udvikling og evaluering
Det pædagogiske læringsmiljø, som barnet møder hele dagen igennem, skal være
baseret på det pædagogiske grundlag.

6 temaer i den pædagogiske læreplan
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling
og dannelse og tilrettelægges indenfor og på tværs af følgende læreplanstemaer:
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab.

Projekter m.m.
• Professionelle læringsfællesskaber
• Faglige fyrtårne i alle dagtilbud
• Barnets første 1000 dage
• Styrket deltagende forældresamarbejde
• Legekunst
• Forskning om in- og eksklusion i vuggestuer
• Kompetenceudvikling - medarbejdere

Udfordringer på området
• Tegn på fremtidige rekrutteringsvanskeligheder til ansættelser af især
ledere, pædagoger og dagplejere
• Stigende andel af børn med behov for specialgruppe eller særlig
pædagogisk indsats
• Arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer, der understøtter
stærke børnefællesskaber
• Demografi, hvor det især i oplandsbyerne er en udfordring at
opretholde bæredygtige dagtilbud, når børnetallet falder

Successer og potentialer
Kvalitetsudvikling – en fælles opgave – rød tråd:
• Den styrkede pædagogiske læreplan
• Fælles kvalitetsforståelse
• Fælles kvalitetskriterier, KVALid
• Bedre normeringer
• Ny tilsynsmodel
Det tværfaglige samarbejde i Bæredygtigt Børneområde (BBO)
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Indledning

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug, jfr.
bilag om overførsler på driftsområdet.
Årsberetningerne omfatter:
Orientering om regnskabsresultatet.
Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
Gennemgang af opnåede resultater i 2021.
Centre under Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder.
Direktionens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale.
Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget 2021 ekskl. bankbøger var på 873,4 mio. kr., og
regnskabsresultatet for 2021 incl. COVID-19 relaterede udgifter viser et forbrug på 890,0 mio. kr., svarende
til et merforbrug på 16,6 mio. kr. eller 1,9 % af budgetrammen. Hertil kommer bankbog fra tidligere år, hvor
der henstod en gæld på 13,8 mio. kr.
I henhold til anbefalingerne i årsberetningerne kan regnskabsmaterialet for 2021, der er beregnet efter
reglerne for økonomisk decentralisering, opsmummeres således:
Årets drift (merforbrug)
Bankbog (akkumuleret gæld)
Resultat (merforbrug)

16,6 mio. kr.
13,8 mio. kr.
30,4 mio. kr.

Udenfor ØKD-reglerne

-0,2 mio. kr.

*Korrektion for COVID-19 relaterede udgifter
Regnskabsresultat (merforbrug)

-11,2 mio. kr.
19,1 mio. kr.

* De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i
kommunens samlede opgørelse.
De væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget er beskrevet i centrenes beretninger.
Anlægsområdet har et korrigeret budget på 10,5 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser et forbrug på 7,2
mio. kr. Dermed kan opgøres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. I
henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til 2022.
Direktionens vurdering af regnskabet
De senere års COVID-19 pandemi, og de udfordringer, som har fulgt deraf, har haft indflydelse på
overførslerne og bankbøgerne. Det er Direktionens vurdering, at disse ikke længere udgør et retvisende
resultat af, hvad en ”almindelige” kommunal drift, uden COVID-19 relaterede udsving, ville have resulteret i.
Det er ydermere forventningen, at COVID-19 pandemiens fremadrettede indvirkning på kommunens
økonomiske aktivitet og for produktionen af serviceydelserne, formindskes.
Alt i alt taler den nuværende situation således for, at der iværksættes tiltag, som retter op på situationen
vedr. overførslerne og bankbøgerne.
Direktionen indstiller derfor, at der afviges fra ”Regelsættet for Økonomisk Decentralisering”, således at
overførslerne fra 2021 til 2022 nulstilles. Dermed overføres der hverken mer- eller mindreforbrug fra 2021 til
2022. Dog med følgende undtagelser:
Beløb, som er disponeret til forbrug i 2022 - midler, som for eksempel på grund af COVID-19, ikke
har kunne afholdes i 2021, men som skal afholdes i 2022.
Beløb som er finansieret med eksterne midler
Mer- og mindreforbrug for selvejende institutioner.
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Indledning

Den samlede overførsel i henhold til Direktionens indstilling for Børne- og Ungdomsudvalget udgør et
mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende midler til disponering, ekstern finansiering samt overførsler til
selvejende institutioner. Det resterende merforbrug på 23,2 mio. kr. overføres ikke
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Skema i hovedtal

DRIFT
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

562
187.832
216.083
485.504
889.981

869
178.710
213.407
480.432
873.418

-307
9.122
2.676
5.072
16.563

0
0
2.953
8.282
11.235

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5
-307
9.122
-277
-3.210
5.328

0

-13.755

13.755

0

13.755

Fordeling af udgifterne
Indenfor ØKD-reglerne
Udenfor ØKD-reglerne

1
881.073
8.908

2
850.555
9.108

3
30.518
-200

4
11.235
0

5
19.283
-200

Drift i alt - inkl. bankbøger

889.981

859.663

30.318

11.235

19.083

Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

Mer/mindreforbrug

Heraf
COVID-19

1

2

3

4

Direktørens område
Center for Familie
Center for Dagtilbud
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
I alt inkl. overførte frigivne beløb
Bankbøger
ØKD-REGLERNE

ANLÆG
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Forbrug
2021
1
7.220

Anlæg

Korrigeret
budget
2021
2
10.546

Mer/mindreHeraf
forbrug
COVID-19
ekskl.
COVID-19
3
4
5
-3.327
0
-3.327

Mer/mindreforbrug

Mer-/mindre forbrug på drift og anlæg (i 1.000 kr.
"-" angiver mindre forbrug)

Direktørens område
Center for Familie
Center for Dagtilbud
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
Anlæg
-4.000

Udenfor ØKD-reglerne
Merudgifter forsørgelse børn § 41 og 42
Hjemmetræning
Drift i alt - inkl. bankbøger

-2.000

0

1

2.000

2

4.000

6.000

3

8.000

4

10.000

5

7.524
1.384

8.491
617

-967
767

0
0

-967
767

8.908

9.108

-200

0

-200
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Direktørens område

DRIFT
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Direktørens område
Udvalgets dispositionspulje
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

1

2
208
354
562

Mer/mindreHeraf
forbrug
COVID-19
ekskl.
COVID-19
3
4
5
87
0
87
-394
0
-394
-307
0
-307

Mer/mindreforbrug

121
748
869

Budgetrammen i 2021 var på 0,9 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,3 mio. kr.
-0,1 mio. kr.
-0,4 mio. kr.

Området har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 0,1 mio. kr. Heraf
indstilles at 0,2 mio. kr. stilles til rådighed for andre områder med merforbrug under Børne- og
Ungdomsudvalget. I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering indstilles overført et
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2022.
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Midlerne på puljen ”Tværgående samarbejde” er afsat til tværgående og uforudsete udgifter inden for børneog ungdomsområdet. Udgifter i 2021 vedrører belysningen på familieområdet samt en ny socioøkonomisk
opgørelse.
I mindreforbruget på Udvalgets dispositionspulje indgår et restbeløb på 0,1 mio. kr., som vedrører midler, der
er bevilget til arbejdet med biodiversitet i folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, Det ikke forbrugte beløb
ønskes overført til disponering i 2022, da arbejdet ikke har kunnet igangsættes i 2021 på grund af COVID19.
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DRIFT
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Centerchefens område
Myndighed
PPR
Udfører
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Center for Familie

Forbrug
2021
1
2.618
126.991
21.225
36.998
187.832

Korrigeret
budget
2021
2
-9.147
127.942
21.864
38.051
178.710

Mer-/
mindreforbrug

Heraf
COVID-19

3
11.765
-951
-639
-1.053
9.122

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19

4
0
0
0
0
0

5
11.765
-951
-639
-1.053
9.122

Budgetrammen i 2021 for Center for Familie var på 178,7 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog – samlet for Center for Familie (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

9,1 mio. kr.
10,6 mio. kr.
19,7 mio. kr.

Ovenstående oversigt viser mer- og mindreforbrug for Center for Familie for 2021.
Området har et merforbrug på 19,7 mio. kr. inklusiv en gæld på bankbogen på 10,6 mio. kr., heraf et
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som ikke er omfattet af ØKD-reglerne. Centercheferne på områder under
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at 0,9 mio. kr. stilles til rådighed for Center for Familie. I henhold til
regelsættet for Økonomisk Decentralisering indstilles overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. direkte til
forbrug på drift i 2022, heraf 0,1 mio. kr. som eksternt finansieret midler. Det resterende merforbrug på 19,5
mio. kr. indstilles overført til bankbøgerne.
COVID-19 relaterede udgifter:
Der var ingen COVID-19 relaterede udgifter på området.

Centerchefens område
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Mars Dataproces
TUBA og infektionshygiejnisk rådgivning
DUBU
Socialtilsyn - objektiv finansiering
Sikrede døgninstitutioner - objektiv
finansiering
Betaling til og fra andre krisecentre
Statsrefusion krisecentre
Afstemning budgetramme
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

Mer-/
mindreforbrug

1

2

3

Mer/mindreHeraf
forbrug
COVID-19
ekskl.
COVID-19
4

5

64
188
635
1.640

0
239
635
1.638

64
-51
0
2

0
0
0
0

64
-51
0
2

948

948

0

0

0

376
-1.233
0
2.618

493
-1.702
-11.398
-9.147

-117
469
11.398
11.765

0
0
0
0

-117
469
11.398
11.765
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Center for Familie

Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på -9,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

11,8 mio. kr.
0,0 mio. kr.
11,8 mio. kr.

På Centerchefens område afholdes der udgifter til objektive betalinger til for eksempel Børnehus Nord og
sikrede døgninstitutioner.
Der er ligeledes udgifter til MARS Dataproces samt fagsystemet DUBU.
På området bliver der desuden bogført betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på
kvindekrisecentre. I 2021 har 10 kvinder fra Frederikshavn Kommune haft ophold på krisecentre i andre
kommuner, hvor der i 2020 var 12.
Den negative budgetramme skyldes den samlet manglende beviling i Center for Familie.

Myndighed
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift
Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

Mer-/
mindreforbrug

Heraf
COVID-19

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19

1

2

3

4

5

SDE refusioner
Forebyggelse
Anbringelse
Handicapområdet
Flygtningeområdet

-23.136
28.116
113.105
9.038
-132

-14.828
26.461
107.184
9.127
-2

-8.308
1.655
5.921
-89
-130

0
0
0
0
0

-8.308
1.655
5.921
-89
-130

I alt inkl. overførte frigivne beløb

126.991

127.942

-951

0

-951

Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 127,9 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog – samlet for Center for Familie (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

-1,0 mio. kr.
10,6 mio. kr.
9,6 mio. kr.

En del af kommunens udgifter til overstående finansierers gennem forskellige refusionsordninger af staten.
Den største af disse refusionsordninger hedder særligt dyre enkeltsager (SDE). Ordningen blev senest
revideret i forbindelse med udligningsreformen i 2019, hvor der blandt andet blev indført et nyt refusionstrin.
Center for Familie har i 2021 indhentet 5,1 mio. kr. vedrørende for lidt indhentet refusion i tidligere år,
ligesom indtægter på 2,5 mio. kr. er overført til 2022, som følge af ny lovgivning. Alt i alt har Center for
Familie indhentet 23,1 mio. kr. i 2021, hvoraf 18,0 mio. kr. sker som følge af den ordinære drift, mens 5,1
mio. kr. vedrører engangsindtægter/udgifter.
I 2021 var der i alt 181 helårspersoner anbragt i regi af Center for Familie, hvoraf 122,8 helårspersoner var
anbragt i en plejefamilie, hvilket svarer til 67,8 %. Til sammenligning var der i 2020 174 helårspersoner
anbragt i regi af Center for Familie, hvoraf 122 var anbragt i en plejefamilie. Dette svarer til 70,1 %.
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Center for Familie

Center for Familie har i 2021 oplevet en generel tendens til, at centret modtager flere underretninger om
alvorlige forhold. Disse underretninger om alvorlige forhold udløser ofte et behov for mere indgribende
foranstaltninger. Derfor er der i 2021 konstateret en generel opdrift i antallet af anbringelser, samt de mest
omfattende forebyggende indsatser.
Center for Familie modtog i forbindelse med Lov og Cirkulærprogrammet 2021, 0,3 mio. kr. vedrørende
udmøntning af stimulipakke til oplevelsesindustrien. Af regnskabet fremgår det at der i 2021 er et
mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Center for Familie ønsker mindreforbruget overført til 2022.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Der arbejdes kontinuerligt med forsat at overholde det af udvalget definerede serviceniveau.
Der arbejdes fortsat intensivt med styrket budgetopfølgning, prognosticering og dataunderstøttet
ledelsesinformation. Der er arbejdet med kultur for stærk sammenhængskraft mellem faglighed og økonomi i
opgaveløsningen. Priser og kontrakter vurderes og genforhandles fortsat både internt og eksternt.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 21,9 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,6 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,6 mio. kr.

Mindreforbruget er et resultat af, at udgifterne generelt er reducerede på baggrund af centerets samlede
økonomiske situation.
PPR har i 2021 indgået i projekt ”Ensomme Unge i Sorg og Krise” med Ungdomsskolen. Der er overført
midler på 0,03 mio. kr. fra Ungdomsskolen til PPR.
Der har være tilført i alt 0,6 mio. kr projektetmidler i regnskabsårene 2019 til 2021 vedrørende ”Fremskudt
Psykiatri” samt i alt 11,7 mio. kr. til Projekt ”Robuste børn og unge på Toppen” i regnskabsårenene 2018 til
2021. Begge projekter er afsluttet i 2021.
I 2021 blev der tilført 0,5 mio. kr. (fra Direktørens område) til at ansættelse to psykologer i 6 måneder med
henblik på at nedbringe ventetiden på psykologiske undersøgelser og vurderinger. Indsatsen har ført til at
ventetiden er blevet reduceret fra op til 9 måneder i sommeren 2021, til at ventetiden ved udgangen af 2021
var på op til 6 måneder.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
PPR har i 2021 løst opgaver svarende til budgetforudsætningerne.
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Udfører
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Granly
Familiehuset
Skansen
Bo-Hjemme / Støtte kontakt
Frederikshavn Krisecenter
SSP
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

Mer-/
mindreforbrug

Heraf
COVID-19

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19

1

2

3

4

5

9.122
5.952

9.360
6.595

-238
-643

0
0

-238
-643

5.035
11.730

5.254
11.385

-219
345

0
0

-219
345

2.865
2.294

2.865
2.592

0
-298

0
0

0
-298

36.998

38.051

-1.053

0

-1.053

Granly
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 9,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Mindreforbruget er et resultat af, generel tilbageholdenhed som følge af centrets samlede økonomiske
situation.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Granly har i 2021 været udfordret af en stigende andel af sygedage blandt personalet, samt perioder hvor
beboerne har været hjemsendt fra skole. Begge forhold skyldes COVID-19, og de nationale nedlukninger.
Samtidig har der været mindre udgtifter til aktiviter.
I 2021 har de væsentligste omdrejnings- og udviklingspunkter været at skabe trivsel, udvikling, stabil
skolegang samt at arbejde relationelt med familie og netværk. Herudover har der også været en indsats for
at højne fagligheden blandt personalet på Granly yderligere. Således er 2 medarbejdere i gang med
efteruddannelse i form af en Master i ”Udsatte børn og unge”.

Familiehuset
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 6,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,6 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed som følge af centrets samlede økonomiske situation.
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Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Familiehuset har løftet mange forskellige opgaver i 2021:
57 løbende familiebehandlingsopgaver
7 løbende Team plus sager
47 løbende samværs opgaver (overvåget samvær mellem forældre og anbragte børn)
76 løbende § 11 sager (forebyggende arbejde)
Familiehuset har oprustet på fagligheden, i form af et efteruddannelsesforløb i familiebehandling. Herudover
har der også været perioder med supervision til personalegruppen, med henblik på feedback til personalet.

Skansen
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 5,2 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Mindreforbruget er et resultat af mindre lønudgift grundet seniorordning samt mindre udgifter til
mødeaktivitet.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Som følge af COVID-19 har Skansen i 2021 været nødt til reducere antallet af fysiske aktiviter. For at
opretholde aktiviten, har Skansen derfor nytænkt indsatsen, således at der har været større fokus på digitale
samtaler, udviklende hjemmeopgaver og gåture i det fri.
I 2021 har der i gennemsnit været 30 aktive familiebehandlingssager i regi af Skansen. Disse sager er af
forebyggende karakter, og bliver anvendt som et alternativ til en egentlig anbringelsessag.
Familiebehandlingssagerne i 2021 har omfattet i alt 48 voksne og 65 børn.
Fagligeheden blandt personalet på Skansen er i løbet af 2021 blevet styrket med blandt andet temadage, og
supervision af personalet i dagligdagen. På baggrund af supervisionen har fagpersonalet modtaget
konstruktiv feedback.

Bo-Hjemme / Støtte kontakt Korpset
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 11,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,3 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsagligt et øget lønforbrug. I kraft af dette er der ekstra opmærksomhed på styring
af ind- og udskrivninger af unge.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Der har i 2021 været 77 BoHjemme forløb. Til sammenlinng var der i 2020 78 forløb i regi af BoHjemme. Der
har således været et fald på et BoHjemme forløb i 2021. Ses der istedet på støtte kontaktforløb, så har der i
2021 været 86 unge i et støtte kontaktforløb. I 2020 var 74 unge som var i et tilsvarende forløb, hvorfor der i
2021 har været 12 flere forløb end der var i 2020.
Med midler fra Socialstyrelsens stimulipulje, har der været iværksat forskellige aktiviteter.
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Frederikshavn Krisecenter
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 2,9 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt

0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Regnskabsresultat viser at der er balance mellem budget og forbrug.
I 2021 har det på grund af COVID-19 været vanskeligt at rekuttere nye frivillige.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
I 2021 har der været færre indskrivninger på Frederikshavn Krisecenter end i de foregående år. Konkret har
der været 834 overnatninger af kvinder og 660 overnatninger af børn, hvor der i 2020 var 994 kvinder og 818
børn.
På landets krisecentre generelt har der i 2021 været ledige pladser.
Med midler fra Socialstyrelsens stimulipulje, har det været muligt at lave nogle anderledes aktiviteter og ture
for børn og kvinder.

SSP
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 var på 2,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,3 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,3 mio. kr.

Mindreforbruget er et resultat af en vakant stilling i 6 måneder samt generel tilbageholdenhed som følge af
centrets øknomiske situation.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
I 2021 har der været følgende aktiviteter:
Afviklet to gange ”Farligt Farvand” for 30 unge på hvert hold, i samarbejde med Sergentskolen.
Temadag vedrørende projekt ”Nej tak til narkotika i Frederikshavn” i samarbejde med Patruljecenter
Frederikshavn, hvor Lokalrådet er styregruppe.
Fastholde samarbejdsmøderne i SSP-udvalget og Lokalrådet.
Øget Gadeteamskørslen i hele kommunen, og deltage i ekstraordinær indsats omkring biblioteket og
skaterbanen i samarbejde med biblioteker, klubber, Ungdomsskolen og politiet.
Med midler fra Socialstyrelsens stimulipule, har der været forskellige pop up-arrangementer og ture.
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DRIFT
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Fællesområdet
Kommual dagpleje
Dagtilbudsdistrikt Nord
Dagtilbudsdistrikt Øst
Dagtilbudsdistrikt Syd
Dagtilbudsdistrikt Vest
Selvejende daginstitutioner
Privatinstitution
Puljeinstitution
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Center for Dagtilbud

Forbrug
2021
1
-1.666
3.935
44.247
64.238
40.896
35.777
18.593
7.717
2.346
216.083

Korrigeret
budget
2021

Mer/mindreforbrug

2
-3.410
3.551
43.313
64.512
40.260
36.595
18.502
7.615
2.469
213.407

Heraf
COVID-19

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19

4
2.953
0
0
0
0
0
0
0
0
2.953

5
-1.209
384
934
-274
636
-818
91
102
-123
-277

3
1.744
384
934
-274
636
-818
91
102
-123
2.676

Budgetrammen i 2021 for Center for Dagtilbud var på 213,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,3 mio. kr.
-2,3 mio. kr.
-2,6 mio. kr.

Området har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 2,3 mio. kr. Heraf
indstiller centerchefen at 0,8 mio. kr. stilles til rådighed for andre områder med merforbrug under Børne- og
Ungdomsudvalget. I henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering indstilles overført et
mindreforbrug på 1,0 mio. kr. bestående af disponerede, eksternt finansierede midler samt til selvejende
institutioner direkte til forbrug på drift i 2022. Det resterende mindreforbrug på 0,8 mio. kr. indstilles overført
til bankbøgerne.

Fællesområdet
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for fællesområdet incl. forældrebetaling i 2021 var på -3,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)
Faktiske antal indmeldte pladser i dagtilbudsområdet:
Antal pladser 2021
Dagpleje – kommunal
Vuggestue – kommunal, selvejende og puljeinstitution
Børnehave – kommunal, selvejende og puljeinstitution
Specialgrupper (obs- og behandlingsgruppen og § 32)
Privatinstitution
Tilskud til private pasningsordninger
Tilskud til pasning af egne børn
I alt
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Oprindelig
budgetterede antal
pladser
342
346
1.539
26
84
230
20
2.587

-1,2 mio. kr.
-1,5 mio. kr.
-2,7 mio. kr.

Faktiske antal
indmeldte pladser
338
352
1.516
40
107
235
31
2.619
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Mindreforbruget er primært på ”betaling til og fra andre offentlige myndigheder” og skyldes at færre børn har
benyttet et dagtilbud over kommunegrænsen samt at flere børn fra andre kommuner har benyttet et
dagtilbud i Frederikshavn Kommunes institutioner.
COVID-19 relaterede udgifter:
Center for Dagtilbud havde 3,0 mio. kr. i COVID-19 relaterede udgifter.
Udgifterne omfatter primært udgifter til vikarer og inventar. Der har i 2021 været ansat ekstra vikarer til at
sikre, at institutionerne har kunnet leve op til de skærpede krav til børnegrupper og rengøring.
Minimumsnormering:
Center for Dagtilbud er tildelt et tilskud på 6,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til minimumsnormeringer.
Tilskuddet er tilført dagtilbudsdistrikterne, de selvejende daginstitutioner/puljeinstitution samt privatinstitution.
Tilskuddet til minimumsnormering er brugt på ansættelser af pædagogisk personale i 2021.
Kontrolenheden:
Opgaven er forankret i Center for Kultur og Borgerservice, hvor Kontrolenhedens indsatsområder omfatter
primært økonomisk friplads og søskendetilskud i Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og
Ungdomsskole under Børne- og Ungdomsudvalgets område.
Omkostningsstedets indtægtskrav, forbrug samt overskudsdeling budgetomplaceres til de respektive centre
og afdelinger, hvor der er fundet besparelser jf. Kontrolenhedens indsatsområder. I 2021 blev der fundet
indtægter for 0,3 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Fællesområdet har i 2021 blandt andet haft fokus på følgende:
Opfyldelse af pasningsgarantien
Kvalitetsudvikling ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og KVALid - et redskab til dialog,
evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud.
Ledelsesopgaver tilknyttet COVID-19 indsatser
Ibrugtagning af ny daginstitution i Golfparken Frederikshavn, til 25 vuggestue- og 70 børnehavebørn
Ombygning af Dybvad Børnehave til vuggestuepladser
Ombygning/ibrugtagning af Børnehuset Abildvej og ny specialafdeling 0 – 6 år på Frydenstrand
Skoleafdeling
Opfølgning på brugen af tildelte ressourcer til minimumsnormeringer.

Fællesområdet dagpleje
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Fællesudgifterne til dagpleje består af lønudgifter til afdelingsledere i dagplejen, fælles indkøb til etablering af
nye dagplejere samt nyindkøb og renovering af barnevogne og inventar til børn i dagplejen.
Budgetrammen i 2021 for fællesområdet dagpleje var på 3,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,4 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,4 mio. kr.

Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes indkøb af ladcykler med motor.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Opfyldelse af pladsgarantien
Kvalitetsudvikling ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og KVALid, et redskab til dialog,
evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud, herunder faglige fyrtårne.
Ledelsesopgaver tilknyttet COVID-19 indsatser.

14

Børne- og Ungdomsudvalget
Regnskab 2021

Center for Dagtilbud

Dagtilbudsdistrikter/Selvejende daginstitutioner
Dagtilbudsdistrikter inklusiv dagpleje og selvejende institutioner havde i 2021 en samlet budgetramme på
203,2 mio. kr.

Dagtilbudsdistrikt Nord
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 43,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,9 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,9 mio. kr.

Som nytiltrådt distriktsleder i Dagtilbudsdistrikt Nord pr. 5. januar 2022 kommenteres regnskabsresultatet for
2021 på baggrund af overlevering samt mulige konklusioner på baggrund af det foreliggende
regnskabsresultat.
Merforbruget i 2021 har primært været udgifter til personaleressourcer, primært på grund af
langtidssygemelding. Der kan konstateres et merforbrug på indkøb af materialer.
Der arbejdes målrettet i 2022 på et budget i balance, således at udgifter og aktiviteter matcher den samlede
budgetramme.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
I 2021 har dagtilbudsdistrikt Nord haft et samarbejde med Skoledistrikt Nord om projekt ”God start” og
derigennem styrket det i forvejen gode samarbejde mellem dagtilbud og skole om overgangen.
Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er kommet godt i gang, og samtlige dagtilbud har
formuleret og offentliggjort deres styrkede læreplan, samtidig med at arbejdet efter de nye mål og med afsæt
i det fælles pædagogiske grundlag er godt i gang.
Der er gennemført pædagogiske tilsyn i flere institutioner og på den baggrund udarbejdet handleplaner, der
skal styrke udviklingen af kvaliteten i institutionerne med afsæt i KVALid.
Der er med anlægsprojekt ”Legeplads” investeret i nye legefaciliteter på institutionernes legepladser.

Dagtilbudsdistrikt Øst
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 64,5 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,3 mio. kr.
-0,5 mio. kr.
-0,8 mio. kr.

Mindreforbruget er opstået, da det har vist sig at være vanskeligt at skaffe vikardækning i perioder. Distriktet
har haft en del barselsvikariater og langtidssygemeldinger, hvor det har været svært at få vikar i perioder.
Det har bevirket, at der har været ansat pædagogmedhjælpere i pædagogstillinger eller det har betydet
vakante stillinger.
Området har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inklusiv et tilgodehavende på bankbogen på 0,5 mio. kr. Heraf
indstiller centerchefen at 0,3 mio. kr. stilles til rådighed for området.
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Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
I 2021 er Børnehuset Golfparken og Børnehuset Abildvej færdigbygget og taget i brug af børn og personale.
Samtidig er der lukket 4 mindre institutioner; Børnehuset Spiren, Børnehaven Spilloppen, Børnehave
Humlebien og Abildgård Børnehave.
Distriktets øvrige børnehuse, Landbørnehaven, Børnehaven Øster Dahl, Børnehaven Pilekvisten og
Børnehuset Mælkevejen har alle fået del i de ekstra midler, der blev givet til legepladser.

Dagtilbudsdistrikt Syd
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 40,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,6 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udgifter til vikartimer i forbindelse med fravær, herunder sygefravær.
Merforbruget indregnes som en del af budgetfordeling og tilpasning i distriktet.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Dagtilbudsdistriktets kerneopgave er at skabe grundlag for trivsel, læring – udvikling og dannelse for de
indmeldte 0 – 6 års børn i distriktet.
Fokus og mål for Dagtilbudsdistrikt Syd i 2021 har således overordnet set været de samme som i 2019 og
2020:
Høj kvalitet i det pædagogiske arbejde
Godt arbejdsmiljø (sundhed)
Styring af børnetal og tilpasning af ressourcer.
Ligesom i 2020 har distriktet været udfordret i forhold til at skulle have fokus på forebyggelse af COVID-19
smitte forud for fokus på det pædagogiske arbejde. En engageret medarbejderstab har dog utrætteligt haft
fokus på at løse distriktets kerneopgave.
Der har i 2021 ved hjælp af afsatte puljemidler i Frederikshavn Kommune været fokus på udvikling og
forbedring af institutionernes udearealer. I Dagtilbudsdistrikt Syd har det betydet en væsentlig forbedring af
børnenes udendørs læringsmiljøer.

Dagtilbudsdistrikt Vest
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 36,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,8 mio. kr.
-0,1 mio. kr.
-0,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke har været muligt at gennemføre planlagte aktiviteter grundet
restriktioner.
Antallet af børn har været stigende i distriktet i forhold til det budgetterede, hvilket har betydet at distriktet har
haft brug for mere personale. Det har vist sig at være en udfordring at få pædagogisk personale, ligesom det
at skaffe vikarer også har vist sig vanskeligt. Afdelingslederne i distriktet har derfor fungeret som vikar,
hvilket har betydet en besparelse på løn- og vikarbudget.
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Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Det har i 2021 været afsat puljemidler til udvikling og forbedring af udearealer. Det har skabt muligheder for
at flytte pædagogikken mere ud, samt skabe bedre læringsmiljøer udenfor.
Der er uddannet ”ressourcedetektiver” i alle huse, som har fokus på den styrkede- og ressourcetænkende
tilgang i det pædagogiske arbejde.
Ergonomikalender er taget i brug, således at arbejdsstillinger og skeletskader forebygges så godt som
muligt. Der er tovholdere på projektet i distriktet, da det kræver en indsats at ændre en dårlig vane til en
mere hensigtsmæssig arbejdsstilling.
På grund af COVID-19 har distriktet været udfordret i forhold til pædagogikken i børnehusene, ligesom flere
tiltag har måttet aflyses eller udsættes.

Selvejende institutioner
De 3 selvejende institutioner i henholdsvis Frederikshavn, Sæby og Østervrå havde en samlet budgetramme
på 18,5 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Den Lille Børnehave - Frederikshavn
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Den Lille Børnehave var på 3,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,2 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes lønudgifter til vikar.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Den Lille Børnehave har i 2021 igen været ramt af COVID-19, og institutionen har på den baggrund skullet
tilpasse sig til krav om restriktioner.
Der er indkøbt nye gulvtæpper til institutionen såvel som indkøb af nyt legetøj, da der er slidt meget på det
gamle ved ekstra vask.
COVID-19 har fyldt rigtig meget i hverdagen, og der har været meget fokus på at skabe trygge rammer for
børn, forældre og personale ved at gøre brug af mulighed for at sætte ekstra rengøring og vikartimer i spil.

Idrætsbørnehaven Bispevang - Sæby
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Idrætsbørnehaven Bispevang var på 3,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,1 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes udsættelse af indkøb af ovenlysvinduer på grund af COVID-19. Projektet sættes i
gang primo 2022, når vinduerne leveres og kan isættes.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Der har været meget fokus på COVID-19 det seneste år. Personalet har løbet stærkt og omstillingsparathed
er et begreb som personalet mestrer nærmest til perfektion.
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Idrætsbørnehaven Bispevang har fået en fantastisk støtte fra kommunen i denne periode og der har været et
godt samarbejde hele vejen gennem krisen.
Idrætsbørnehaven Bispevang har haft fokus på følgende:
forsat udvikling, men det har været svært med restriktioner og nedlukninger
renovering af institutionen, hvilket har medført en del aftenmøder
børnefælleskaber og venskaber.

Bødkergården - Østervrå
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Bødkergården var på 11,8 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt

0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet er i balance.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:
Med bagrund i lærerplanerne og målsætning for Bødkergården, er der arbejdet med lærerplanerne.
Der er specielt fokus på leg, natur og udeliv. Derudover er der arbejdet med følgende:
Teateraktiviteter
Ugentlig svømmedag
Værksteds- og musiske aktiviteter.

Privat- og Puljeinstitution
De 2 privat- og puljeinstitutioner i henholdsvis Frederikshavn og Thorshøj havde en samlet budgetramme på
10,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter viser et samlet regnskabsresultat i balance.

Privatinstitution Grønnebakken - Frederikshavn
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Grønnebakken er en aldersintegreret privatinstitution for børn i alderen 0 – 5 år. Institutionen modtager et
drifts-, administration- og bygningstilskud pr. barn pr. år fra Frederikshavn Kommune efter reglerne for
privatinstitutioner i Dagtilbudsloven.
Budgetrammen i 2021 for driftstilskud til Grønnebakken var på 7,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,1 mio. kr.
0,1 mio. kr.

Puljeinstitution Thorshøj Børnehus - Thorshøj
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Thorshøj Børnehus er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0 – 6 år. Thorshøj Børnehus har både
vuggestue- og børnehavepladser samt lægger lokaler til et antal SFO pladser. Thorshøj Børnehus modtager
et månedligt driftstilskud fra Frederikshavn Kommune efter regler for puljeinstitutioner i Dagtilbudsloven.
Budgetrammen i 2021 for driftstilskud til Thorshøj Børnehus var på 2,5 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)
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DRIFT
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Skole
SFO
Klub og Ungdomsskole
I alt inkl. overførte frigivne beløb

Forbrug
2021

Korrigeret Mer-/mindrebudget 2021
forbrug

1
426.311
24.983
34.211
485.505

2
420.274
25.133
35.026
480.433

3

Heraf
COVID-19
4

6.037
-150
-815
5.072

8.225
52
5
8.282

Mer-/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5
-2.188
-202
-820
-3.210

Budgetrammen i 2021 for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole var på 480,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

-3,2 mio. kr.
5,5 mio. kr.
2,3 mio. kr.

Området har et merforbrug på 2,3 mio. kr. inklusiv en gæld på bankbogen på 5,5 mio. kr. I henhold til
regelsættet for Økonomisk Decentralisering indstilles overført et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. direkte til
forbrug på drift i 2022. Det resterende merforbrug på 5,0 mio. kr. indstilles overført til bankbøgerne.
I mindreforbruget på 3,2 mio. kr. er indarbejdet ikke forbrugte eksterne midler på 0,3 mio. kr.
Herudover ønskes 2,1 mio. kr. overført direkte til driften 2022 for ikke gennemførte projekter og manglende
levering af bestilte vare i 2021 på grund af COVID-19. Det omhandler følgende:
1,2 mio. kr. på IT-området til projekt ”Teknologiforståele/Makerspace” med 0,8 mio. kr. og bestilte
pc’ere i oktober måned med 0,4 mio.kr., som ikke er blevet leveret på grund af COVID-19
0,2 mio. kr. ikke afviklet skolepatruljetur i januar måned 2021
0,2 mio. kr. til SFO-forsøg
0,2 mio. kr. i skoledistrikt Syd til inventar til ”Den Mangfoldige Folkeskole”
0,1 mio. kr. til 10. Klasscenter til bestilte pc’ere
0,2 mio. kr. til fritidscenter Sct. Laurentius til bestilte varer, som er forsinket på grund af
leveringsvanskeligheder.

Skoleområdet
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Fællesområdet skole
Skoledistrikt Nord
Skoledistrikt Øst
Skoledistrikt Syd
Skoledistrikt Vest
Samlet 4 distrikter
Basis- og heldagsgruppe
I alt skoledelen

Forbrug
2021

Korrigeret
budget 2021

1
111.708
58.360
113.619
75.744
65.726
313.449
1.154
426.311

2
106.696
58.015
113.428
75.317
65.670
312.430
1.148
420.274

19

Mer/mindreforbrug

Heraf
COVID-19

3

4
5.012
345
191
427
56
1.019
6
6.037

6.902
235
533
380
175
1.323
0
8.225

Mer-/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5
-1.890
110
-342
47
-119
-304
6
-2.188
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Budgetrammen i 2021 for skolerne var på 420,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

-2,2 mio. kr.
6,5 mio. kr.
4,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på betaling til og fra andre kommuner for undervisning samt
bidrag til staten for elever på efter- og privatskoler.
I mindreforbruget på 2,2 mio. kr. er indarbejdet ikke forbrugte eksterne midler på 0,2 mio. kr., samt ønske om
overførsel af 1,6 mio. kr. direkte til driften 2022 for ikke-gennemførte projekter og manglende levering af
bestilte varer i 2021 på grund af COVID-19.
COVID-19 relaterede udgifter:
COVID-19 relaterede udgifter udgør på skoledelen 8,2 mio. kr. Beløbet dækker primært over løn til podere,
vikarudgifter og mindreindtægter i skoleboder. COVID-19 området er blevet nedskrevet med 0,9 mio. kr.
grundet områder med mindreudgifter, som følge af COVID-19 bl.a. mindre halleje og udgift til
svømmeundervisning.

Fællesområdet
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug
Budgetrammen i 2021 for fællesområdet var på 106,7 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-1,9 mio. kr.
0,1 mio. kr.
-1,8 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdet en
ny vision for centret. Der vil i kommende år være fokus på at give visionen liv og implementerer den på såvel
skole som fritidsområdet.
På skoleområdet er der arbejdet systematisk med fokus på læsning i de yngste klasser.
Der arbejdes fortsat med Professionelle Læringsfællesskaber (PLF), hvilket bl.a. har betydet uddannelse af
nøglemedarbejdere i alle distrikter.
Implementeringen af digitaliseringsstrategien har betydet uddannelse af medarbejdere indenfor
teknologiforståelse samt etablering af makerspaces. Alle skoledistrikterne har igangsat initiativer i tilknytning
til ”Den mangfoldige Folkeskole”. Et projekt, som skal øge distrikternes evne til at inkluderer flere elever.
Der har i det forgangne år fortsat været fokus på at samarbejde på tværs af Skole, Klub og Ungdomsskole.
En opgave, der er blevet vanskeliggjort af COVID-19.

Skoledistrikt Nord
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 58,0 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)
I merforbruget indgår specialklassen med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
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Almenområdet
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Formået at øge antallet af elever, som går i vores folkeskole.
Implementeret en kommunikationsstrategi
Færre elever til specialtilbud, flere lokale mellemformer, øget inklusionskapaciteten
Absolut gode resultater ved afgangsprøven. Løfteevne øget.
Godt arbejdsmiljø, lokalaftaler og stærkt samarbejde med organisationerne
I gang med co-teaching forløb. Professionelle medarbejderes faglige samarbejde
Dansk som andetsprogsinitiativer og modersmålsundervisning.
Specialområdet
Elever er blevet udfordret i forhold til deres nærmeste udviklingszone.
Fokus på samarbejde og læring
Styrket de specialpædagogiske handleplaner og disse bruges som aktivt redskab til at skabe læring
for eleverne og elevernes evne til at samarbejde og være selvhjulpne.
De tre afdelinger havde pr. 5. september 2021:
1.007 elever i almen svarende til en nedgang på 25 elever i forhold til 5. september 2020
12 elever i specialtiilbud svarende til en tilgang på 1 elev i forhold til 5. september 2020.

Skoledistrikt Øst
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 113,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

-0,3 mio. kr.
4,6 mio. kr.
4,3 mio. kr.

Specialområdet indgår med et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Skoledistrikt Øst har i 2021 arbejdet med følgende udviklingsområder:
Læseindsats – herunder arbejdet med dysleksi:
To lærere er påbegyndt dysleksilæreruddannelsen.
En gruppe af medarbejdere deltager i kompetenceløft omkring
afkodningsvanskeligheder.
Proces med udarbejdelse af baseline og resultatmåling omkring læseindsatsen i
indskolingen er igangsat.
Særlig læseindsats på mellemtrinnet i alle fag
Skrivekursus for de fagligt dygtige elever.
Arbejde med ”Den mangfoldige Folkeskole”:
Det fysiske læringsmiljø i indskolingen
De fysiske læringsmiljøer i skolens fællesarealer
Forsøg med CO-teaching i matematik på mellemtrinnet
Klasserumsledelse med fokus på de didaktiske fællesskaber og struktureret
undervisning
Uddannelse af inklusions- og AKT-vejledere
Neuropsykologi
Omorganisering af arbejdet i skolens ressourceteams.
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Herudover:
Øget indsats i forhold til kulturmedarbejdere
Arbejde med synliggørelse og bevidstgørelse af skolens værdigrundlag og den nye vision
”Genoplivning” af integrationsrådet på Nordstjernen Skoleafdeling
Morgentræning for udskolingselever
De nye valgfag i praksisfagene
Markante forældre (specialklasser)
Psykisk arbejdsmiljø med fokus på ”Psykologisk tryghed” og deprivatisering af praksis i
hele organisationen
Bekymrende fravær
Motivationssamtaler på mellemtrinnet og i udskolingen
Opstart på ”Teknologiforståelse” og etablering af ”MakerSpaces” på begge
skoleafdelinger.
Generelt har der i 2021 været et stort fokus på elevernes trivsel i alle afdelinger og på alle årgange.
De tre afdelinger havde pr. 5. september 2021:
1.297 elever i almen svarende til nedgang på 19 elever i forhold til 5. september 2020
210 elever i specialtiilbud svarende til en nedgang på 4 elever i forhold til 5. september 2020.

Skoledistrikt Syd
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 75,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,1 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,6 mio. kr.

Specialområdet har et budget på 2,1 mio. kr. og viser et regnskab i balance.
Den demografiske sammensætning af Skoledistrikt Syd med seks afdelinger giver fortsat udfordringer i
forhold til personaleresurserne, da klasseoptimering ikke altid er en mulighed ved forholdsvis små klasser.
Der visiteres en del flere elever til specialtilbud, hvilket medfører at Skoledistrikt Syd allerede ved
budgetårets start belastes med merforbrug til dækning af udgifterne til eksklusion.
Samtidig er der et merforbrug på administration, hvilket skyldes prioriteret sekretærtid på alle afdelinger,
således at skolerne i afdelingslederens fravær ikke er ubemandet på kontorerne.
Almenområdet
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Som en særligt tilrettelagt indsats har der i 2021 været mulighed for at afvikle lønbærende aktiviteter og
anskaffe læringsmiljøer i forbindelse med ”Den mangfoldige Folkeskole”.
Der er tilført midler fra Undervisningsministeriet som boost til faglighed og trivsel med 0,5 mio. kr. Midlerne er
primært anvendt til løn i form af to-medarbejderordning og støtte-/holdundervisning, men en andel er også
brugt på trivselsaktiviteter (udflugter, elevråd m.v.).
Af øvrige indsatsområder kan nævnes:
Fortsat implementering af arbejdet med den kommunale handleplan for elever med dyslektiske
udfordringer (LMS-kørekort, individuelle handleplaner m.v.)
Uddannelse af ledere og udvalgte nøglepersoner i arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber
Forberedelse til det kommende fag teknologiforståelse (bl.a. opbygning af ”Makerspace” på Sæby
Skoleafdeling).
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Der er ligeledes iværksat større anlægs- og renoveringsprojekter på enkelte skoleafdelinger; både med
centrale midler (Center for Ejendomme) og skoledistriktets pulje til overflader og serviceforbedringer.
Elevtallet på afdelingerne varierer fra 83 (Hørby) til 406 (Sæbygård) elever på almenområdet.
Heldagklassen (AKT)
Heldagsklassen udviser et regnskab i balance.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
I Heldagsklassen oplever skoledistrikt Syd en fortsat stigende elevtilgang med den konsekvens, at der ofte
må omstruktureres i elevgrupperne. Eleverne er i det daglige delt i to klasser, der hver opdeler sig i mindre
grupper alt afhængig af elevgruppens behov. Heldagsklassen havde 24 elever pr. 5.9.2021 mod 16 elever
pr. 5.9.2020.
Skolen har fokus på og arbejdet med:
Børnesyn og indhold i Heldagsklassen som special-pædagogisk tilbud
Handle-/elevplan, teamudviklingssamtaler
Lejrskole
Fagsamarbejde er etableret med personalet fra generel.
Udslusning af elever til almeområdet.
Praktik, hvor flere elever er i praktik i en af de de lokale virksomheder.
It, hvor der er prioriteret nye computere for at støtte eleverne.
De seks afdelinger havde pr. 5. september 2021:
1.305 elever i almen svarende til en nedgang på 47 elever i forhold til 5. september 2020
39 elever i specialtiilbud svarende til en tilgang på 5 elever i forhold til 5. september 2020.

Skoledistrikt Vest
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for distriktet var på 65,7 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (gæld)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

-0,1 mio. kr.
1,5 mio. kr.
1,4 mio. kr.

Heldagsskolen indgår med et regnskabsresultatet i balance, og Modtagecenter indgår i regnskabsresultatet
med et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget på Modtagecenter skyldes primært barselsrefusion.
Almenområdet
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Budgettet er hovedsageligt anvendt til undervisning og opgaver, der knytter sig til undervisningen. Herunder
også lejrskoler. Der arbejdes fortsat med målene for både skolereformen og BBO. Der har også i år været
mulighed for at prioritere midler til at understøtte udvikling af de fysiske læringsmiljøer på afdelingerne.
Medtænkt diverse COVID-19-udfordringer gennem hele 2021 har distriktet tilstræbt at holde fast i den røde
tråd i undervisning og udviklingsarbejde.
Der er fortsat arbejdet med inkluderende læringsmiljøer med henblik på læring og trivsel for alle elever og for
at bidrage til at knække kurven for segregering af elever til specialområdet. Der arbejdes med fokus på
stærke fællesskaber, og herigennem er arbejdet i gang i forhold til at omsætte den nye vision.
Arbejdet med stærke fællesskaber knytter sig til følgende 5 mål, som der pejles efter:
At der er fælles sprog og viden i forhold til stærke fællesskaber.
Teamsamarbejdet er omdrejningspunkt for stærke fællesskaber.
Der arbejdes med systematisk metoder, data og handleplaner.
Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere.
Elevinddragelse er naturligt i skolens hverdag.
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Dysleksi, LST-kørekort og fælles plan for arbejdet med læsning i distriktet har fortsat fokus. I 2021
har der været medarbejdere under uddannelse i læsevejledning. Distriktet har fortsat deltaget i det 3årige ministerieprojekt om lystlæsning og blev tildelt 0,06 mio. kr. i eksterne midler fra ministeriet.
Kompetenceløft for lærere i linjefag
Flere medarbejdere i distriktet er blevet uddannet inden for neuropsykologi på Ravnshøj
Skoleafdeling og på Bangsbostrand Skoleafdeling for fortsat at kunne styrke indsatsen for de
inkluderende læringsmiljøer og stærke fællesskaber.
Der er investeret tid og midler til teknologiforståelse og udvikling af Makerspace.
Ravnshøj Skoleafdelingen deltager i et projekt med UCN omhandlende ”Stærke naturfaglige
fællesskaber”.
Der er investeret i forbedring af aktivitetsområder for de ældste elever i Gærum Skoleafdeling, og
distriktet har haft mulighed for at investere i forbedringer af de fysiske miljøer på alle 3
skoleafdelinger. Det handler både om specialpædagogiske remedier, skillevægge, møbler,
undervisningsmaterialer og understøttelse af IT. Disse forbedringer ligger ud over de midler,
distriktet har haft til rådighed i samarbejde med Center for Ejendomme og pulje til møbler til
faglokaler. På Bangsbostrand Skoleafdeling har distriktet f.eks. måttet bidrage til klargøring af
Bjørnegrotten for at kunne gøre klar til den nye Multibane, der var tildelt skolen fra Legepladspuljen.
Beløbet udgjorde 0,07 mio. kr.
Modtagecenter
I Modtagecenteret var der i 2021 prioriteret at lave en indsats i almenområdet for flersprogede børn i 0.
klasse.
Indsatsen består af omfattende testarbejde, der følges op af undervisning, test og yderligere
undervisningsforløb for en mindre gruppe. Forældrene er inddraget i arbejdet med den mindre gruppe for at
understøtte indsatsen hjemmefra. Her er der f.eks. uddelt sprogmappe med forskellige sprogudviklende
aktiviteter og givet særlig vejledning til forældrene.
I 2021 blev indsatsen fra begyndelsen gennemført på alle skoler med flersprogede elever på 0. årgang. Efter
en evaluering med input fra børnehaveklasseledere, læsevejledere, sprogbasislærere, afdelingsledere og
forældre fortsættes indsatsen i 2022 på projektbasis. Der arbejdes forsat med at videreudvikle den tidlige
indsats for flersprogede 0. klasses elever.
Heldagsskolen
Midlerne er hovedsagligt omsat til undervisning og opgaver, der knytter sig til undervisningen.
Der er bl.a. afviklet lejrskoler for alle elever.
Der er gennemført teamdage hver torsdag, hvor undervisningen nytænkes, og eleverne ofte er ude
af huset til særlige aktiviteter.
Ligesom tidligere år har Heldagsskolen prioriteret midler til supervision for medarbejdere til
understøttelse af det specialpædagogiske arbejde.
Der er gennemført udviklingsforløb for medarbejdere med oplægsholder udefra.
Der er forbrugt midler til forbedring af fysiske forhold – f.eks. maling, møbler og specialpædagogiske
remedier.
Indkøb af ny industriopvaskemaskine
I 2021 har der desuden været forbrugt midler til at iværksætte satellit på Gærum Skoleafdeling pga.
lokaleudfordringer. Der er både forbrugt midler på løn og fysiske forhold.
De tre afdelinger havde pr. 5. september 2021:
854 elever i almen svarende til nedgang på 52 elever i forhold til 5. september 2020
34 elever i specialtilbud svarende til en tilgang på 4 elever i forhold til 5. september 2020.
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Bødkergården – Basis og heldagsgruppen
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Bødkergården – Basis og heldagsgruppen var på 1,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (balancerer)
0,0 mio. kr.
Bankbog
0,0 mio. kr.
Regnskabsresultatet i alt (balancerer)
0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Bødkergården har brugt byens hal, bl.a. til svømning og har ugentlig gået til ridning med specialbørn.
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SFO
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Fællesområdet SFO inkl. støtteresurse
SFO skoledistrikt Nord
SFO skoledistrikt Nord - forældrebetaling
SFO skoledistrikt Nord - netto
SFO skoledistrikt Øst
SFO skoledistrikt Øst - forældrebetaling
SFO skoledistrikt Øst - netto
SFO skoledistrikt Syd
SFO skoledistrikt Syd - forældrebetaling
SFO skoledistrikt Syd - netto
SFO skoledistrikt Vest
SFO skoledistrikt Vest - forældrebetaling
SFO skoledistrikt Vest - netto
I alt SFO

Forbrug
2021
1
17.934
5.587
-4.315
1.272
11.373
-6.605
4.768
6.606
-6.597
9
4.183
-3.183
1.000
24.983

Korrigeret
budget
2021

Mer/mindreforbrug

Heraf
COVID-19

3

4

2
18.099
5.392
-4.057
1.335
10.590
-6.175
4.415
6.448
-6.181
267
4.140
-3.123
1.017
25.133

-165
0
0
-63
0
0
353
0
0
-258
0
0
-17
-150

0
0
0
0
0
0
0
52
0
52
0
0
0
52

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5
-165
0
0
-63
0
0
353
0
0
-310
0
0
-17
-202

Budgetrammen i 2021 for SFO var på 25,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreudgifter)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreorbrug)

-0,2 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Fællesområdet SFO delen
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for fællesområdet SFO var på 18,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreudgifter)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at et fælles SFO projekt ikke kunne gennemførs i 2021 på grund af COVID-19,
hvorfor beløbet ønskes overført direkte til driften i 2022.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Skolechefens område har i 2021 haft fokus på:
Understøttelse af daglige udfordringer i forbindelse med COVID-19.
Fastholdelse af børn i SFO efter COVID-19
Investering i udenomsarealer
Trivselsfremmende aktiviteter.

SFO Skoledistrikt Nord
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Netto budgetrammen i 2021 for SFO Skoledistrikt Nord var på 1,3 mio. kr., heraf forældrebetaling på -4,1
mio. kr.
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Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,1 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
SFO’ens kerneopgave er at sikre daglig drift og yde en god pædagogisk indsats i forhold til eleverne. I 2021
har SFO’en fået etableret nye lege- og aktivitetsredskaber på udendørsarealerne.
Der arbejdes kontinuerligt med at vedligeholde og udvikle sammenhængen mellem SFO og skoledel.
Fokus på inklusion har altid været en mærkesag i skoledistrikt Nord og sammenhængen mellem børnesyn
og konkret samarbejde har altid været vigtig.
Sammenhængen kom særligt til udtryk henover de sidste år, hvor COVID-19 i større eller mindre grad har
haft indflydelse på skolens og SFOens hverdag. Medarbejdernes kompetencer er et stort aktiv både i forhold
til at kunne lave udendørs aktiviteter og det har været afgørende for, at have trivselsfremende aktiviteter i de
perioder, hvor skoledelen har været helt eller delvist lukket.
De 3 SFO afdelinger har i gennemsnit haft 252 indmeldte børn i 2021. I 2020 var det gennemsnitlige
indmeldte antal børn 278.

SFO Skoledistrikt Øst
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Netto budgetrammen i 2021 for SFO Skoledistrikt Øst var på 4,4 mio. kr., heraf forældrebetaling på -6,2 mio.
kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,4 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,4 mio. kr.

Der har været ekstra udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldinger ligesom der er i efteråret har
været afholdt et coaching forløb for personalet, udgiften hertil 0,15 mio. kr.
Området er i 2021 blevet tildelt 0,1 mio. kr. til sommeraktiviteter, heraf er der brugt godt halvdelen af
midlerne til sommerture/aktiviteter.
I videst mulig omfang arbejdes der på, at begrænse forbruget på hele distriktet så budgettet overholdes i
2022.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Generelt har dagligdagen i SFO’erne været præget af situationen omkring COVID-19. Dagligdagen har
været meget anderledes, idet børnene i en stor del af året har været inddelt i ”klassebobler”. Dette har også
haft indvirkning på arbejdets organisering og mulighederne for samarbejde og aktiviteter på tværs af
personale- og børnegrupper.
Helt overordnet har der været fokus på at sikre børnenes trivsel i en anderledes hverdag.
På Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej, har SFOen været påvirket af byggeprocessen og har skullet finde
sig til rette i nye og midlertidige rammer.
Det har her haft en positiv indvirkning, at der er blevet investeret i legeplads/udeområder, og der har også
været gennemført aktiviteter som: tur til zoo, skøjtehal, svømmehal og ”Farm Fun” – dette er gældende for
SFO’erne på begge skoleafdelinger.
På Frydenstrand har man endvidere haft et musikforløb med musikskolen, mens man på Nordstjernen har
deltaget i projektet ”Bøger i børnehøjde” i samarbejde med biblioteket – et projekt, hvor der er fokus på
digitalisering og læsning.
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De 2 SFO afdelinger har i gennemsnit haft 356 indmeldte børn i 2021. I 2020 var det gennemsnitlige
indmeldte antal børn 362.

SFO Skoledistrikt Syd
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Netto budgetrammen i 2021 for SFO Skoledistrikt Syd var på 0,3 mio. kr., heraf forældrebetaling på -6,2 mio.
kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,3 mio. kr.
0,0 mio. kr.
-0,3 mio. kr.

Der blev i regnskabsår 2021 ændret i forventet børnetal pr. 1.8.2021, da der blev forventet flere udmeldelser
på grund af COVID-19. Det blev ikke tilfældet, så der er i 2021 registreret en merindtægt på -0,4 mio. kr. i
forældrebetaling, hvoraf de 0,1 mio. kr. er anvendt til løn.
I 2021 har der været en udgift til COVID-19 på 0,05 mio. kr.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
SFO har i 2021 haft et særligt fokus på, at skabe fællesskabende miljøer for børnene, som er målrettet
aldersgruppen. Der er igennem dette oplevet, at børnene fastholdes i SFOen i længere tid. Det giver bl.a.
udtryk i, at indmeldelsestallet ikke falder i samme omfang som elevtallet på skolerne.
Centralt tildelte midler til sommeraktiviteter for børn i SFO, blev anvendt til lokale aktiviteter med trivsel og
fællesskab som hovedtema. Her kan bl.a. nævnes ture ud af huset til svømmehal, Fårup Sommerland og
Grenen i Skagen. Desuden har SFO haft besøg af naturvejleder og tryllekunstner.
Der er mellem Sæby Skoleafdelings SFO, Bødkergården og Frederikshavn Bibliotek, indgået et samarbejde
for at styrke børnenes læselyst i fritiden. Ud af dette samarbejde er projekt ”Den levende litteratur”
påbegyndt i 2020 og fortsat i 2021. Projektet understøttes ligeledes af midler ansøgt fra biblioteket i ”Slots og
Kulturstyrelsen”, med koordinering af Central Biblioteket. Samarbejdet med Frederikshavn Bibliotek er i 2021
udvidet til et nyt projekt med titlen ”Toppen af Danmark LÆSER”, som omfatter alle 4 SFO 1 i skoledistriktet.
Skoledistrikt Syd har 6 afdelinger, hvor der er SFO 1 og/eller SFO 2 på 5 afdelinger. Sæbygård
Skoleafdeling har ikke SFO, men har specialtilbud med generel indlæring og AKT-heldagsklasser.
De 5 SFO afdelinger har i gennemsnit haft 364 indmeldte børn i 2021. I 2020 var det gennemsnitlige
indmeldte antal børn 376.

SFO Skoledistrikt Vest
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Netto budgetramme i 2021 for SFO Skoledistrikt Vest var på 1,0 mio. kr., heraf forældrebetaling på -3,1 mio.
kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (balancerer)
Bankbog
Regnskabsresultatet i alt (balancerer)

0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Midlerne er hovedsageligt anvendt til løn og aktiviteter for børnene.
Der er anvendt midler til forbedring af de pædagogiske miljøer i form af maling, møbler,
legetøj/legeredskaber.
Desuden har der været mulighed for at indkøbe interaktivt gulv til SFO’erne i Gærum og på Bangsbostrand
på baggrund af de gode erfaringer, vi har med samme i Ravnshøj.
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De 3 SFO afdelinger har i gennemsnit haft 175 indmeldte børn i 2021. I 2020 var det gennemsnitlige
indmeldte antal børn 192.

Ungdomsområdet
Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Fællesområde for Ungdom

Forbrug
2021

Korrigeret
budget
2021

Mer/mindreforbrug

Heraf
COVID-19

1

2

3

4

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5

1.973

1.959

14

0

14

HotSpot, Frederikshavn
Fritidscenteret Hans Åbelsvej , Sæby
Ungdomshuset Sct. Laurentii, Skagen
Bødkergården, Østervrå
Samlet 4 Fritidsklubber
10. Klassecenter
Ungdomsskole og Tranåsskolen

7.663
6.939
2.764
404
17.770
8.313
6.154

8.052
7.012
2.963
386
18.413
8.517
6.136

-389
-73
-199
18
-643
-204
18

-389
-73
-204
18
-648
-204
18

I alt Ungdom

34.210

35.025

-815

0
0
5
0
5
0
0
5

Budgetrammen i 2021 for Center for Skole, Klub og Ungdomsskole – Ungdomsdelen var på 35,0 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,8 mio. kr.
-1,0 mio. kr.
-1,8 mio. kr.

Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Fællesområdet Fritidscentre og Aftenklubber var på 2,0 mio. kr., og
regnskabsresultatet går i balance.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Klub- og fritidsområdet har i 2021 været ramt af nedlukninger som følge af COVID-19. Nedlukninger har
betydet, at aktivitetsniveauet i forhold til nye tiltag har været lavt.
Samarbejde mellem klub og skoler
Der er fortsat fokus på det udvidede samarbejde mellem klubber og skoler, arbejdet er dog sat noget tilbage
på grund af COVID-19, men det er stadig et af omdrejningspunkterne i strategiarbejdet.
Fritidsklubberne var i sommeren omdrejningspunkt for gennemførelse af Sommercamp. Sommercamp er et
kommunalt tiltag, der afvikles sammen med foreningslivet.

Fritidscentret HotSpot
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Fritidscentret HotSpot var på 8,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)
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Mindreforbruget har flere forskellige årsager. Fritidscentret HotSpot havde grundet COVID-19 og diverse
nedlukninger budgetteret med et merforbrug på forældrebetaling på ca. 0,6 mio. kr. Fritidscentret HotSpot
har i 2021 haft en større tilgang af medlemmer end forventet, hvilket har betydet, at merforbruget på
forældrebetalingen blev mindre end forudset. Aftenklubberne har været særlig under pres på antal deltagere
grundet restriktioner og beslutningen om at mindske smittespredning ved at være udendørs henover efterår
og vinter. Samlet for alle afdelinger kan siges, at det ikke har været muligt at gennemføre alle planlagte
aktiviteter grundet restriktioner og nedlukninger.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
I løbet af sommeren og efteråret er der gennemført de aktiviteter, som kunne lade sig gøre grundet
restriktioner. Den årlige koloni har måttet aflyses, da det ikke var i overensstemmelse med restriktionerne på
dette tidspunkt.
Alle yderligere mål er opnået.

Fritidscentret Hans Åbelsvej
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Fritidscentret Hans Åbelsvej var på 7,0 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,1 mio. kr.
-0,5 mio. kr.
-0,6 mio. kr.

Det konstaterede mindreforbrug forventes anvendt således:
Indkøb af it, weekendture, efterårslejr, øvrige ture ud af huset, optimering af almindelige aktiviteter og
samarbejde med lokalområdet.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Alle klubber er optimeret til et rigtig godt ungemiljø således de er ”ud to date” når der er fuld genåbning igen.
Der har været arrangeret så mange aktiviteter i klubberne som muligt og samarbejdet mellem skole/klub er
udvidet.

Ungdomshuset Sct. Laurentius
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Ungdomshuset Sct. Laurentius var på 3,0 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
-0,1 mio. kr.
-0,3 mio. kr.

Resultatet går reelt i balance, da der i løbet af efteråret er bestilt skaterramper til Skagen samt hoppepude
og sofaer til Ålbæk for i alt 0,2 mio. kr. Grundet COVID-19 udfordringer med materialer og fragt forsinkelser
er disse ting ikke nået frem inden årets udgang, hvorfor midler til disse køb ønskes overført til 2022.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Der har igen i år været udfordringer ved afholdelse af aktiviteter ved især aftenklubben grundet de mange
nedlukninger hen over året.
Mange ture samt fælles ture ved fritidsklubben har ligeledes være vanskeliggjort på grund af COVID-19.
Der er bibeholdt et tilfredsstillende medlemstal, især 3. Klasse har det lykkedes at etablere et kvalitativt tilbud
som både børn og forældre har nydt godt af. Hvilket også bekræftes af den feedback, der er givet fra dem.
Der er fastansat en pædagog på 30 timer til vores specialgruppe, derudover er der ansat en klubassistent på
30 timer i en kombineret støtte og klubmedarbejder stilling midlertidigt frem til ultimo skoleåret.
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Der er i samarbejde med SSP, ungdomsskolen og Kappelborg åbnet et gamerrum på Kappelborg, hvor en
medarbejder en gang om ugen fører tilsyn med rummet, når det er åbent. Derudover er der sammen med
ungdomsskolen oprettet et futsal hold, som indtil videre løber frem til marts 2022, her fører en medarbejder
ligeledes tilsyn med dem.
Der er igangsat en proces omkring at finde nye egnede lokaler til at huse klubben i Aalbæk, da de
eksisterende lokaler er utidssvarende, er for små og kræver uhensigtsmæssigt megen vedligeholdelse.

Fritidscenter Bødkergården
Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug:
Budgetrammen i 2021 for Fritidscenter Bødkergården var på 0,4 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (merforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (merforbrug)

0,02 mio. kr.
0,0 mio. kr.
0,02 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Fokus på sommeraktiviteter som bowlingture, svømmehal, overnatninger og dagligdags beskæftigelsesaktiviteter.

Ungdomsskolen
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:
Budgetrammen i 2021 for Ungdomsskolen var på 6,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
-0,1 mio. kr.
-0,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Der har været 1.252 cpr. elever tilknyttet ungdomsskolen. De har haft en deltagelsesfrekvens på 1,6 og
dermed har 2.009 holdelever været tilknyttet Ungdomsskolen.
Almen undervisning:
Skolens udbud af almene fag, der er registeret i følgende fagområder, der er godkendt af bestyrelsen:
Kunstneriske, kreative og håndværksmæssige fag, natur- frilufts- og sundhedsfag, boglige fag, samfund,
kultur og menneske, samt hold i prøveforberedende undervisning.
Undervisning i færdselslære og knallertkørsel med i alt 45 hold med 501 deltagende unge:
199 unge erhvervede knallertkørekort, 3 elever erhvervede traktorkørekort og 302 unge har gennemført
færdselsrelateret førstehjælp.
Projekter i Ungdomsskolen
Projektet ”Efter kl. 14” er møntet på unge mellem 12 og 15 år, som har brug for en struktureret eftermiddag,
hvor forskellige aktivitet er det fælles tredje. Aktiviteterne har til formål at bygge bro til en række foreninger
og klubber.
Indstillingen sker for et halvt år af gangen (august–februar og februar–juni) – der er løbende optag. Til hvert
forløb har der været tilknyttet ca. 10 drenge og piger.
Pigeklubberne er møntet på piger i alderen 12-18 år. Piger som mangler et socialt netværk – med
jævnaldrende – og som måske isolerer sig derhjemme. Der er pigeklubber i Skagen, Frederikshavn og
Sæby. Pigerne mødes på tværs af skoledistrikter, hvilket giver mulighed for at indgå i nye relationer og
netværk. I hver pigeklub kommer der ca. 8 - 12 piger – der er løbende optag. I 2021 har en stor indsats, pga.
COVID-19 restriktioner, været at opretholde kontakten til de unge gennem sociale medier.
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Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Følgende tiltag har været afprøvet online:
Video samtaler
Bingo
Forskellige opgaver som skal løses
Fælles gåture – hver for sig.
Ordekspressen er et forløb for elever, der er testet ordblinde i skoleåret 2020/2021. Ungdomsskolen
afviklede i uge 44 første campuge af 3 i samarbejde med skoledistrikt Øst.
Partnerskaber ifølge ”Folkeskolereformen” og andre samarbejder
I forlængelse af COVID-19 trivselstiltag på skoleområdet gennemførte Ungdomsskolen aktiviteter med 16
hold omkring teambuilding, kano og klatring. Teambuilding i distriktsskoler i forbindelse med
klassesammenlægning og trivselsudfordringer.
Distrikt Øst: Teambuilding klassesammenlægning, Dynamoforløb.
Distrikt Syd: Valgfagene adventure og fransk (ramt af COVID-19 opfølgning online) teambuilding med en
klasse, Dynamoforløb.
Distrikt Vest: Trivselstiltag for klasse, Dynamoforløb.
Distrikt Nord: Samarbejde om lokale aktiviteter på skolen, knallert, design med mere i Ungdomsskole regi.
Samarbejde om sommercamp i Skagen.
EUC Nord: Teambuilding for EUC Nord - chaufføruddannelsen.
Tranåsskolen
I 2020-2021 var der indskrevet 26 elever.
Der er oprettet 12 praktikforløb: 1 automekanikker, 4 i butik, 1 ved produkthandel, 1 smed, 2 specialarbejdere, 1 pædagogmedhjælper, 1 tømrer og 1 renovationsarbejder.
Alle praktikforløb etableres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Skolen arbejder primært med kompetenceafklaring og uddannelsesparathed for elever i 8. – 10. Klasse.

10. Klassecenter
Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:
Budgetrammen i 2021 for 10. Klassecentret var på 8,5 mio. kr.
Regnskabsresultatet eksklusiv COVID-19 relaterede udgifter (mindreforbrug)
Bankbog (tilgodehavende)
Regnskabsresultatet i alt (mindreforbrug)

-0,2 mio. kr.
-0,0 mio. kr.
-0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært fire ting:
Antallet af elever i modtagerklasserne har siden august 2021 givet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Forældreindbetalte midler på 0,1 mio. kr., som skal anvendes i 2022.
Leveringsproblemer med elevcomputere til 0,1 mio. kr., som leveres og betales i marts 2022.
En langtidssygemeldt sekretær har ikke været vikardækket.
Centret har konsekvent benyttet flest mulige resurser til løn.
Der anvendes ikke vikarer. Det faste personale har været anvendt til alt vikardækning. Principielt laves der
ikke aflysninger af grundtimerne i fagene dansk, matematik og engelsk.
Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:
Der er lavet en bedre normering omkring de mest udfordrede elever i sprogklasserne, og i 10. klasserne.
I 10. B/C, hvor en meget høj procentdel af eleverne kommer fra et specialtilbud, er der i skoleåret 2021/2022
tilknyttet en ekstra lærer i dansk, engelsk og matematik (70 % er finansieret via ekstrabevilling).
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Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

I budgetåret har der gennemsnitlig været 133 elever i 10. Klassecentret. Heraf har 15 elever gået i
Sprogklassen for sent ankomne unge.
I perioden august – december er der indskrevet 25 elever, som er droppet ud af anden uddannelse.
Klassekvotienter: Skoleåret 20/21 (foråret 2021) er planlagt med seks 10. Klasser (to klasser á 15 elever og
fire klasser á 27 elever) i dansk, engelsk og matematik. Skoleåret 21/22 er planlagt med seks 10. Klasser (to
klasser á 15 elever og fire klasser á 27 elever) i dansk, engelsk og matematik.
Kvotienterne i tilbudsfag svinger fra 10 til 29 elever. I tilvalgsfagene tysk og fysik er der henholdsvis 7 og 10
elever. Herudover går der 6 elever på Tranåsskolen.
Tre lærere har været på uddannelse på diplomniveau.
Der har fortsat været en kursusrække for alle lærere i 10. Klassecentret med fokus på Den lærende samtale.
Forløbet fortsætter i 2022.
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Nettobeløb vist i 1.000 kr.
- angiver indtægt/mindre udgift

Skole
Digitalisering af skoleområdet
Skole - stole/inventar
Dagtilbud
Udvikling af den digitale
daginstitution
Familie
Fonden Gården
I alt

Anlæg
Forbrug
2021

Korrigeret
budget 2021

Mer/mindreforbrug

1

2

3

Heraf
COVID-19
4

Mer/mindreforbrug
ekskl.
COVID-19
5

2.856
1.868

5.296
1.996

-2.441
-128

0
0

-2.441
-128

2.496

2.737

-241

0

-241

0
7.220

517
10.546

-517
-3.327

0
0

-517
-3.327

Regnskabsresultat og afvikling af evt. merforbrug
Anlægsbevillingerne viser samlet set et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et
mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlægsprojektet ”Digitalisering af skoleområdet”. Mindreforbruget er
fremkommet på grund af leveringsproblemer i forbindelse med COVID-19. Leveringen er udskudt til april
2022.
Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på anlægsprojektet ”Udvikling af den digitale daginstitution” skyldes
projekter, som ikke har været mulig af afholde på grund af COVID-19. Projekterne vil blive gennemført i
2022.
Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på anlægsprojektet ”Fonden Gården” skyldes udisponerede midler.
De uforbrugte anlægsbevillinger indstilles overført til 2022.
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Budget 2023
Børne- og Ungdomsudvalgsmøde 6. april 2022, lok. 0.23

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme
Mio. kr.
Budget 2022
Demografi
PL-regulering
1 % besparelse
Rammeændringer
Budget 2023

Center for
Center for Direktørens
Center for
Skole, Klub og
Familie
område
Dagtilbud
Ungdomsskole
220,3
-5,4
5,9
0
4,7
225,5

483,4
-4,0
13,2
0
-0,7
491,5

217,2
-0,4
6,4
0
11,1
234,3

1,4
0
-0,2
-0,4
-0,6
0,2

BUU samlet
922,4
-9,8
25,4
-0,4
14,2
951,8

BUU er i 2023 friholdt fra 1 % budgetreduktion. Dog foreligger et mindre reduktionskrav på
sundheds- og tandplejen.

Børne- og Ungdomsudvalgets –
Rammeændringer
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
Løft af folkeskolen (Finanslov 2020)
Løft af skoleområdet - Kvalitetsrapport udløber ved udgangen af 2022. (Budgetforlig 21-24)
Center for Dagtilbud
Forbedret vilkår i dagpleje. (Budgetforlig 22-25)
Specialområdet dagtilbud (ØU 15-03-2022)
Plus en forøgelse til minimumsnormeringer fra staten.
Center for Familie
Nulstilling af planlagte rammereduktioner (ØU 15-03-2022)
Budgettilpasning i Center for Familie (ØU 15-03-2022)

Skolechefens område
Nedgang i antallet af elever på 179 elever fra skoleåret 2021/2022 til 2022/2023
I 2022/2023 er der visiteret 309 elever til specialtilbud, hvilket er en stigning på 16 elever ift.
samme tidspunkt i skoleåret 2021/2022. Dette er i tråd med den generelle udvikling i
kommunen.
Ny tildelingsmodel på fritidsklub og skoleområdet, kan betyde ændringer i de enkelte
institutioners budgetter i 2022/2023
Løft af folkeskolen 3,9 mio. kr. 2-årig bevilling bortfalder ved udgangen af 2022 jf. budgetforlig
2021-2024

Dagtilbudschefens område
Ifølge Danmarks Statestik forventes en nedgang i børnetallet på 51 børn i 2023 ift. 2022 niveauet.
Nedgangen fordeler sig med 10 børn på 0-2 års området og 41 børn på 3-5 års området
De seneste år har der været en stigning i antallet af børn som bliver visiteret til specialtilbud.
Forventningen er at tendensen forsætter i 2022. Der er endnu ikke foretaget estimater for udviklingen i
2023. April 2022 er der 30 indskrevne børn mellem 0 år og skolealderen i § 32 specialtilbud, svarer til ca.
1.1 % af samlede dagtilbudspladser. En plads koster 433.126 kr./år i 2022.
Lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024. Forligsparterne vedtog i budgetforlig
2022-2025, at normeringer skal være 0,1 bedre end lovgivningens mindstekrav uden tilsvarende
forhøjelse af forældrebetalingen.
Staten udmelder gradvist midler til at hæve normeringerne i 2022 og 2023. Dagplejeområdet forbedres
med yderligere 1,5 mio. kr. i 2023 og frem jf. budgetforliget 2022-2025.

Familiechefens område
Der forventes en nedgang på 336 0-17 årige i perioden 2022 til 2025. Det forventes ikke at
denne nedgang vil føre til et reduceret udgiftsniveau i centret. Dette skyldes bl.a.:
 Der har de seneste år været en tendens til en stigende kompleksitet i sagerne
 De seneste prognoser viser en svag stigning i antallet af helårsanbragt borgere
 Antallet af underretninger har de seneste år ligget stabilt, uagtet der også i disse har været en
demografisk nedgang.

Social- og ældreministeriet meddelte i december 2021, at Barnets Lov forventes at træde i kraft
1. april 2023. Selve lovforslaget forventes fremsat i oktober 2022, hvorfor de nærmere detaljer
endnu ikke er kendte
Som følge af det stigende antal visiteringer til specialområdet fra dagtilbud- og skoleområdet
forventes der en stigning i følgeudgifterne til specialbørn. F.eks. tabt arbejdsfortjeneste (§41) og
merudgifter (§42).

Udfordringer til budget 2023 – imødegås ved
administrativt budgetoplæg
• Nyt IT-system til pladsanvisning, administration af pladser i dagtilbud og SFO, styring af
morgentelefon til dagpleje og opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klub (p.g.a.
kontraktudløb i år)
• Tilgangen på det specialiserede område
• 1% budgettilpasning vedr. tandpleje og sundhedspleje er flyttet til BUU
• Omlægning af den understøttende undervisning i indskolingen, hvis udvalget ønsker dette
• Den demografiske udvikling på skoleområdet vil potentielt udfordre puljerne i
ressourcetildelingsmodellen
• HotSpots fysiske rammer
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Frirum
- Samtalegrupper for børn og unge,
der vokser op i hjem med psykisk sygdom

Hvad er Frirum?
Frirum er et tilbud til børn og unge, der vokser op i hjem med psykisk sygdom. Hvis f.eks. mor eller far er ramt af psykisk sygdom, kan det i perioder
være svært for dem at være den forælder de ønsker at være. Den psykiske
sygdom påvirker hele familien og kan i perioder spænde ben for det gode
samvær. Børnene har ofte mange bekymringer, kan have svært ved at forstå den psykiske sygdom og de går ofte alene med deres tanker.
Frirum er et tilbud om at deltage i en samtalegruppe med ligesindede. Her
kan børnene tale om deres oplevelser, følelser og tanker med andre børn
og unge i samme situation og med de voksne gruppeledere. De finder ud
af, at de ikke er alene, de lærer lidt mere om deres forældres sygdom og
bliver bedre rustet til at håndtere de belastninger, som de oplever i hverdagen, når sygdommen fylder.
Hvordan foregår et gruppeforløb?
Frirum ledes af to specialuddannede gruppeledere. Gruppen mødes 1 gang
om ugen i 2 timer i 8 uger. Derudover afholdes der familiesamtaler med
den enkelte familie før gruppen startes og i forbindelse med afslutningen.
Mødegangene vil veksle mellem samtaler, øvelser og lege og der er plads
til både sjov og alvor. Gruppeforløbet vil foregå på en hverdag efter skoletid. Det tilstræbes, at gruppeforløbet er i nærområdet, men det vil afhænge af gruppens sammensætning.

Hvem er i målgruppen?
Målgruppen er børn og unge i skolealderen fra 1. til 10. klasse. Børnene/de
unge skal have mindst en forælder/stedforælder med psykisk sygdom eller psykiske vanskeligheder. Det er ikke den eventuelle ’diagnose’, der er
afgørende, men det kan fx være stress, angst, depression, skizofreni, borderline, bipolar mv.
Hvordan foregår henvisning?
Henvisning kan ske via en af de professionelle, der kender barnet eller familien. Det kan f.eks. være en lærer, pædagog, socialrådgiver eller sundhedsplejerske, der udfylder og indsender henvisningsskema, på baggrund
af dialog med barn/ung og forældre. Forældrene skal give samtykke hvis
barnet er under 15 år.
Forældre eller andre i det private netværk omkring barnet kan også selv
tilmelde barnet/den unge ved at udfylde henvisningsskemaet.
Det udfyldte henvisningsskema skal indsendes til frirum@frederikshavn.dk.
Herefter vil familien blive kontaktet af en af gruppelederne for en uddybende samtale.
Eventuelle spørgsmål kan sendes til frirum@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

Grafik 22-162 JF

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i
Frederikshavn Kommune
Børne og ungdomsområdet

Godkendt af byrådet den 24. juni 2009 og 25. november 2009
Afsnit 1 til 1.5 er revideret og godkendt af byrådet den 30. januar 2019
Afsnit 1.6 gælder for børne- og ungeområdet.

EMN-2018-00362

Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune
”Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre”
(Lov nr. 490) trådte i kraft den 1. juli 2006.
Med loven gælder den samme adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering for andre,
uanset om enopgave udføres af en kommune eller af private. Formålet med loven er at give
kommunalbestyrelser øget adgang til supplerende finansiering via reklamering.
1. Frederikshavn Kommunes retningslinjer for reklamering
Af bemærkningerne til ”Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for
reklamering for andre” fremgår det, at Byrådet kan opstille andre lovlige betingelser for kommunens
anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, end de betingelser, der er indeholdt i
lovgivningen.
I overensstemmelse hermed fastsættes nedenstående retningslinjer for Frederikshavn Kommunes
anvendelse af fast ejendom og løsøre mv. til reklamering for andre.
Selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med kommunen, skal ved fornyelse af aftaleforholdet
forpligtiges til at efterleve retningslinjerne.
1.1 Hvad må der reklameres for og hvordan må der reklameres
Kommunen er forpligtiget til at sikre, at reklamer på kommunens aktiver mv. ikke er i strid med den til enhver
tid gældende lovgivning – herunder markedsføringslovgivningen. Lovgivning sætter bl.a. følgende
begrænsninger:
-

Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser
Der må ikke anvendes angivelser, som er utilbørlige overfor andre på grund af privatliv, race, religion
eller politisk holdning.
En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og
uanset i hvilket medium den bringes.
Reklamer rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold eller anvendelse af
rusmidler herunder alkohol.
Reklamer, der retter sig mod børn og unge, må ikke udformes på en sådan måde, at de udnytter
børn og unges mangel på erfaring og kritisk sans eller den omstændighed, at børn og unge er lette
at påvirke og nemme at præge.

Af øvrige love og vejledninger, som kommunen skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af
aftaler om reklamering for andre, kan f.eks. nævnes:
-

-

-

Lov om forbud mod tobaksreklamer.
Lov om naturbeskyttelse – forbud mod opsætning af reklameskilte i det åbne land. Se dog
bekendtgørelse nr. 817 fra 2018 om opsætningaf skilte og andre indretninger i reklame- og
propagandaøjemed i det åbne land
Lov om offentlige veje indeholder hjemmel til, at kommunen kan opkræve betaling for udstedelse af
tilladelse til opsætning af reklamer på det til en kommunal vej hørende areal, herunder f.eks.
kommunale buslæskure og informationstavler jf. lovens § 102.
Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Herudover kan der i lokalplaner, byplanvedtægter eller lign. være fastsat bestemmelser om opsætning af
skilte mv.
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De almindelige kommunalretlige principper om neutralitet og saglighed gælder også i forhold til kommunens
salg af reklameplads. Frederikshavn Kommune tillader derfor ikke reklamer for:
-

Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer
Religiøse bevægelser
Politiske partier/bevægelser
Valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger

Der må ikke opsættes reklamer, der kan virke anstødelige (f.eks. reklamer, der indeholder pornografi eller
anstødelige udtryk).
Der må ikke opsættes reklamer af polemisk art, eksempelvis reklamer, der indeholder angreb på
enkeltpersoner.
Reklamernes indhold og budskab må ikke være i modstrid med Frederikshavn Kommunes vedtagne regler,
retningslinjer og politikker.

1.1.1 Modydelse
Ved indgåelse af aftale om reklame/sponsering må kommunen ikke forpligtiges til andet end almindelig brug
af det aktiv, som påføres reklamen.
Kommunens neutralitet og saglighed må ikke kunne anfægtes i forbindelse med udbudsforretninger, og
reklame-/sponsoraftale må således ikke forpligtige kommunen til køb/brug af bestemte produkter eller
tjenesteydelser.
1.2 Hvor og på hvad må der reklameres
De objekter, der kan anvendes til reklamering for andre er talrige, og der kan således ikke opstilles en
udtømmende liste over, hvilke ejendomme og løsøre mv., der kan anvendes til reklamering.
Følgende objekter må imidlertid ikke anvendes til reklamering for andre:
-

Personbårne aktiver (uniformer mv.)
Frederikshavn Kommunes elektroniske medier f.eks. internet, intranet og baggrundsbilleder. Dette
forhindrer dog ikke, at der kan opsættes f.eks. informationsskærme/tavler, hvorpå der kan
reklameres.

Der må ikke reklameres på en sådan måde, at ansattes faglighed kan sættes i forbindelse med de
produkter/budskaber, der reklameres for, og dermed tolkes som en professionel anbefaling af bestemte
produkter/serviceydelser/budskaber.
1.3 Kompetence og økonomi
Kompetencen til at indgå aftale om reklame og sponsorater ligger hos det pågældende center. Fagudvalget
kan disponere over nettoindtægten. Fagudvalgene kan beslutte at uddelegere kompetence og
dispositionsret til omkostningsstederne efter de regler, som er fastsat i regler for økonomisk decentralisering.
Fagudvalgene kan endvidere fastsætte regler på eget område, hvor dette vurderes nødvendigt.
Kompetencen til at indgå aftale om opsætning af reklamer på bygninger ligger ved det center, som benytter
bygningen. Ved enhver opsætning af reklame på kommunens bygninger SKAL Ejendomscentret indddrages.
Ejendomcentret inddrages for at sikre muligheden for løbende vedligehold af bygningen samt at der tages
højde for evt. udgifter til genopretning af bygningen, når reklamen nedtages.
Forinden indgåelse af aftale om reklamering for andre skal institutioners bestyrelse, bruger- pårørenderåd
eller tilsvarende inddrages i beslutningen efter reglerne for den pågældende institutionstype.
Det påhviler Økonomiafdelingen i Center for Økonomi og Personale at bistå med råd og vejledning i
forbindelse med indgåelse af reklame-/sponsoraftaler. Økonomiafdelingen i Center for Økonomi og
Personale skal tilstræbe, at viden og erfaring forankres ét sted i organisationen. I forbindelse med en senere
revision af reglerne kan det evt. indgå i overvejelserne, hvorvidt det vurderes nødvendigt grundet
sagsmængde mv. at oprette en decideret reklamekonsulentstilling finansieret gennem reklameindtægterne.
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Ved indgåelse af aftale om reklamering for andre skal regelsættet for reklamering udleveres til personer,
virksomheder mv., som ønsker at indgå aftale med Frederikshavn Kommune om at opsætte reklamer på
kommunens bygninger, løsøre mv.
For at sikre et samlet overblik over Frederikshavn Kommunes reklame/sponsoraftaler skal
Økonomiafdelingen i Center for Økonomi og Personale underrettes ved indgåelse af aftale om
reklamering/sponsering, og det påhviler Økonomiafdelingen i Center for Økonomi og Personale at føre en
samlet fortegnelse over de indgåede aftaler.
Ved indgåelse af reklameaftaler skal kommunen sikre, at man opnår markedsprisen. Der bør derfor i videst
muligt omfang indhentes bud fra mere end én køber. Indkøbskontoret kan rådgive i reglerne om offentligt
udbud.
1.3.1 Moms
Ved indgåelse af reklame-/sponsoraftaler skal opmærksomheden rettes mod, at der skal afregnes toldmoms
af vederlag eller værdi af et sponseret aktiv. Det anbefales derfor, at aftale om reklame-/sponsorater
formuleres således, at det aftalte beløb tillægges moms.
For at varetage opgaven omkring afregning af toldmoms på den administrativt mest hensigtsmæssige måde,
indgår alle indtægter vedr. reklame til et momsregistreret område i kontoplanen under Økonomiafdelingen i
Center for Økonomi og Personale. Økonomiafdelingen fordeler efterfølgende indtægterne efter de regler,
som gælder herfor.
For sponsorater/tilskud (beløb modtaget uden modydelse) gælder, at disse registreres på artskonto
79720000 i kontoplanen, Så reduceres beløbet automatisk for det beløb som svarer til toldmomsen.
Effekten af, at beløbet reduceres med toldmoms på 17,5% og at kommunen får momsrefusion ved køb af
varer/tjenesteydelser, fremgår af nedenstående eksempel.
Sponsorat eller reklameindtægt

100,00

Toldmoms

-17,50

Restbeløb

82,50

Hvis restbeløbet anvendes til køb af en momsbærende ydelse, så vil købekraften være således:
Momsrefusion
20,63
Købekraft (da kommunen køber uden moms)

103,13

1.4 Opsigelse af aftaler
Fagudvalget kan kræve en reklame-/sponsoraftale ophævet, hvis fagudvalget finder, at aftalen ikke lever op
til de fastsatte regler for reklamering. Det skal således være indeholdt i reklameaftalerne, at Frederikshavn
Kommune forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at nedtage reklamer, som er i strid med lovgivningen eller
Frederikshavn Kommunes regler på tidspunktet for aftalens indgåelse.
1.5 Revision af regelsættet
Regelsættet revideres med godkendelse i Økonomiudvalget i det første år af hver ny byrådsperiode.
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1.6 Supplement til pkt. 1.3 Kompetence og økonomi (gælder børne- og ungeområdet)
Jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. november 2009 og efterfølgende beslutning i
Frederikshavn Byråd den 25. november 2009, er der på børne- og ungdomsområdet lavet fem tilpasninger i
Frederikshavn Kommunes reklame- og sponseringspolitik:
1. skoler og institutioner skal have en lokal reklame og sponseringspolitik
2. ingen reklame for produkter, der henvender sig til børn og unge
3. ingen reklame for usunde fødevarer
4. ingen reklame fra virksomheder uden overenskomst for sine medarbejdere
5. ingen produktudviklende aftaler mellem virksomheder og skoler/institutioner
Bestyrelserne i institutionerne og skolerne har fortsat frihed til at definere deres egen sponserings- og
reklamepolitik på bygninger, løsøre, studieture osv. Det vil sige: Samme frihed til at indgå aftaler om brug af
virksomhedssponseret undervisningsmateriale, legetøj, Cdere, DVDere osv., som de plejer.
Ydermere får bestyrelserne fremadrettet mulighed for at få sponsoreret legepladser og reklamemuligheder
på skolernes/institutionernes bygninger og løsøre. Naturligvis under allerede gældende anbefalinger, regler,
lovgivning og ovenfor nævnte 5 tilpasninger.
Kompetencen til at opsøge, forhandle og indgår reklame- og sponsoraftaler er besluttet tillagt
omkostningsstedet og stedets bestyrelse.
Omkostningsstedet og stedets bestyrelse har samtidig dispositionsretten til indtægterne. Omkostningsstedet
og stedets bestyrelse skal selv afholde udgiften til moms og reklamestøttede og sponserede aktiviteter.
Pkt. 1.6 revideres af Børne- og Ungdomsudvalget i det første år af hver ny byrådsperiode.
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Reserver datoen!
Socialpolitisk Dialogforum 2022
KKR vil gerne invitere de nordjyske politikere på
socialområdet til Socialpolitisk Dialogforum 2022.
Formålet med dagen er, at give inspiration til arbejdet
på det specialiserede socialområde og at indgå i
drøftelser om, hvordan vi ønsker at samarbejde om det
specialiserede socialområde på tværs af de nordjyske
kommunegrænser.
Som del af dialogen vil deltagerne skulle give input til og
drøfte ønsker til visionen for den politiske strategi på
socialområdet: "Nordjysk Scoailaftale 2023-2024" Med
denne strategi er det muligt at sætte den strategiske og
politiske dagsorden på samarbejdet om socialområdet
på tværs af Nordjylland.
I bedes allerede nu reservere datoen til denne
spændende dag, hvor vi vil sætte fokus på det
fremadrettede samarbejde i Nordjylland om et af de
vigtige velfærdsområder.
Mvh KKR formandsskabet

For spørgsmål kan du kontakte
Sekretariat for Nordjysk Socialaftale:
Nordjysksocialaftale@aalborg.dk

Tilmelding
Der åbnes op for tilmelding, når
invitationen udsendes i april 2022.
Deltagere
• Kommunale og regionale udvalgspolitikere
på socialområdet (maks. 6-7)
• Kommunale og regionale embedsmænd
(maks. 3-4)
Tidspunkt
Fredag den 10. juni kl. 9-12

Invitation og program udsendes i
april, men vi beder jer allerede nu om,
at reservere dagen.
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Kære udvalg
På sidste udvalgsmøde spurgte I til konsekvensen af den ændrede beslutning vedrørende klubber. Orienteringen vil komme på til næste
udvalgsmøde, men hermed skemaet til jeres orientering allerede nu ift. Hvad den ændrede fordeling gør ift. Fordeling mellem
klubberne..
Fordeling efter
gammel
tildelingsmodel
                
4.909.332
                
Sct. Laurentiusvej 1.126.852
                
Hans Åbelsvej
2.288.342
                    
Bødkergården
375.867
                
I alt
8.700.393

HotSpot

Med venlig hilsen
Lone Becker
Direktør
Direkte: 9845 9494
Mobil: 20557078
lokg@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Fordeling præsenteret på
udvalgsmøde

Fordeling efter opdateret
socio og ny
udvalgsbeslutning

Difference ift.
eksisterende
model

Difference ift.
præsenteret på
udvalgsmøde

                                     4.864.647                            5.011.732              102.400                    147.085
                                     1.093.345                            1.123.382 -                3.470                       30.037
                                     2.412.262                            2.146.969 -           141.373 -                  265.293
                                        330.140                                418.311                42.444                       88.171
                                     8.700.394                            8.700.394                           1                                -  

