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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05360
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Dagsordenen for mødet skal godkendes.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Præsentation af Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
Sags ID: EMN-2022-00324
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 Skole, Klub og Ungdomsskole ud fra følgende
overskrifter:


Organisationen



Lovgivning og økonomi



Vision og strategi



Kerneopgaver



Udfordringer, successer og potentialer

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Oplæg BUU CSKU marts 2022 (DokumentID: 6623514 - EMN-2022-00324)
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3 (Åben) Orientering om ungeprofilundersøgelsen 2021/2022
Sags ID: EMN-2022-00969
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Ungeprofilundersøgelsen for 2021/2022 er nu afsluttet. I alt har 50 kommuner deltaget.
Målgruppen er elever i 7.- 9. klasse samt unge mellem 15-30 år på ungdomsuddannelser.
I Frederikshavn Kommune er undersøgelsen foretaget hos elever i 7.- 9. klasse, samt for
unge mellem 15-30 år fra 10. klasse, Gymnasium, Handelsskole og FGU Vendsyssel.
Undersøgelsen er tidligere blevet udarbejdet i 2019/2020. Der kan dog kun foretages en
sammenligning for 7-9.klasseeleverne, da besvarelserne for undersøgelsen fra
2019/2020 kun baserede sig på 10.klasse.
De unge har fået spørgsmål omkring følgende forhold:


livsvilkår



trivsel



fritidsaktiviteter



digital adfærd



opfattelser af andre unge



erfaringer med alkohol, stoffer, nikotin, seksualitet og kriminalitet.

I Frederikshavn Kommune har 1023 elever fra 7.- 9. klasse og 789 unge mellem 15-30 år
svaret på undersøgelsen. Svarprocenten er på ca. 59% for 7.-9. klasse, mens den for
unge mellem 15-30 år er på omkring 62,5%.
Sammendrag af ungeprofilundersøgelse:
Frederikshavn Kommune skiller sig ud fra deltagende kommuner på landsplan, ved at der
er:


Lidt flere, der bruger snus/tyggetobak, til gengæld færre der ryger hash



Færre, der har haft det dårligere end normalt under Corona



Flere, der bevidst har gjort selvskade inden for det sidste år



Flere, der føler sig mobbet i skolen



Færre 7-9 klasseelever, der deltager i aktiviteter i ungdomsskolen og går i
ungdomsklub, mens lidt flere 15- 30 årige deltager i aktiviteter i Ungdomsskolen.



Flere, der bruger mere end 3 timer på de sociale medier

I sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes egne tal, er der ved 2021/2022
undersøgelsen:


1,5 % færre, der bruger snus/tyggetobak
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10 % flere, der har prøvet at være fulde



5 % flere, der bruger mere end 3 timer på de sociale medier



8 % færre, der går i Ungdomsklub



6 % færre, der deltager i aktiviteter i Ungdomsskolen



6,2 % flere, der har bevidst gjort skade på sig selv inden for det seneste år

Resultaterne skal understøtte det forebyggende arbejde i kommunen samt være et
arbejdsredskab, som SSP (Skole, Socialforvaltning/Center for Familie og Politi) anvender
i forhold til prioritering af indsatsområde og i det tværfaglige samarbejde.

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

Beslutninger:
Godkendt.
Der tages en temadrøftelse om de indsatser der allerede er på området.
Sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag
1. Rapport sammenligning 7.-9. klasse (DokumentID: 6598466 - EMN-2022-00969)
2. Rapport sammenligning 15-30 år (DokumentID: 6598483 - EMN-2022-00969)
3. Sammendrag af ungeprofilundersøgelse (DokumentID: 6598450 - EMN-2022-00969)
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4 (Åben) Nye rammer for tilsyn med dagtilbud
Sags ID: EMN-2021-05133
Ansvarligt center: Dagtilbud
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune skal have nye rammer for kommunens tilsyn med dagpleje,
vuggestuer og børnehaver. Ændringen er nødvendig, fordi Folketinget den 21. december
2021 vedtog en ændring til dagtilbudsloven, som betyder, at kommunernes tilsyn med
dagtilbud skal styrkes gennem nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med det
pædagogiske indhold. Loven trådte i kraft 1. januar 2022 og kommunerne skal senest 1.
maj 2022 kunne overholde de nye krav til tilsynene.
Rammerne gælder for både kommunale, selvejende, pulje- og privatinstitutioners tilsyn
og tilsyn med de private pasningsordninger.
Forslaget til nye rammer (vedlagt bilag) beskriver, hvordan


tilsyn tilrettelægges



anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg anvendes



kommunen sikrer uvildighed i tilsynet



kommunen anvender data, herunder observationer i tilsynet



processen for iværksættelse af skærpet tilsyn er.

Kommunen skal minimum hvert andet år offentliggøre en tilsynsrapport for hver enkelt
daginstitution, hver afdeling og dagpleje i de fire dagtilbudsdistrikter.
Det løbende tilsyn med Private Pasningsordninger skal også fremover ”stå mål” med
tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
For dagtilbudsområdet betyder lovændringen og de nye rammer ikke en voldsom
forandring af tilsynspraksis.
For at sikre det nye krav om ”uvildighed”, vil tilsynsopgaven i dagpleje fremover blive
varetaget af en konsulent i Center for Dagtilbud ligesom for vuggestuer og børnehaver.
Hidtil har afdelingslederne for dagpleje stået for tilsynet i dagpleje og de private
pasningsordninger. Fremover vil de fortsat skulle varetage tilsynsopgaven i de Private
Pasningsordninger.
De nye krav vil formentlig betyde et større tidsforbrug til tilsyn med dagtilbuddene i
kommunen. Center for Dagtilbud vurderer, at opgaven vil kunne løses inden for
nuværende budgetramme inklusiv den ekstra ressourcetildeling, der vil følge med fra
staten til formålet.
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De nye godkendte rammer for tilsyn skal efter loven offentliggøres på kommunens
hjemmeside.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at rammer for tilsyn godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. ENDELIG Rammer for tilsyn (DokumentID: 6565627 - EMN-2021-05133)
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5 (Åben) Fælles Kvalitetsrapport familie, dagtilbud og skole, 20202021
Sags ID: EMN-2021-03017
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU/BR

Sagsfremstilling
På skoleområdet er der lovkrav om, at der hvert andet år skal udarbejdes en selvstændig
kvalitetsrapport, hvor de formelle krav til indholdet er beskrevet i ”Bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter i folkeskolen”
Som en konsekvens af skolernes nedlukninger i forbindelse med COVID19 vedtog
Undervisningsministeren en ny bekendtgørelse, der gav mulighed for, at
kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kvalitetsrapporten 2022 ikke udarbejdes.
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede punktet på udvalgsmødet den 1. august 2021,
hvor de besluttede at kvalitetsrapporten skulle udarbejdes.
Frederikshavn Kommune har valgt at udarbejde en fælles kvalitetsrapport for Familie,
Dagtilbud og Skole (se bilag). Baggrunden for beslutningen er blandt andet arbejdet i
Bæredygtigt Børneområde (BBO)
Kvalitetsrapporten kan ses som et redskab til dialog mellem politikere, ledere, forældre,
bestyrelser samt personalet i familie, dagtilbud og skole.
Den fælles distriktsledelse (Team 3) og konsulenter fra familie, skole og dagtilbud, har
været ansvarlige for udarbejdelse af den evaluering, som den fælles kvalitetsrapport er
bygget på.
Den del af kvalitetsrapporten der drejer sig om dagtilbud og skole har forud for den
politiske behandling været i høring i henholdsvis dagtilbuds- og skolebestyrelserne. De
indkomne høringssvar er vedlagte som bilag.
I høringssvarene på dagtilbud bliver der peget på, at der fortsat skal være øget
opmærksomhed på overgange. Desuden ønsker man fokus på forældreinddragelse i
forhold til vurdering af kvaliteten i det enkelte dagtilbud samt anvendelse af data i forhold
til den fortsatte kvalitetsudvikling.
I høringssvarene på skoleområdet bliver der givet udtryk for, at man stadigvæk ønsker, at
der er mulighed for at sætte fokus på særlige indsatser f. ex. vejlederfunktioner på
skolerne og uddannelse af personale.
Ovenstående er set i lyset af, at de positive resultater for læsning på 2. klassetrin er et
resultat af de iværksatte læseindsatser i indskolingen.
Høringssvarene giver ikke anledning til yderligere opmærksomhed.
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Indstilling
Centrene for Familie, Dagtilbud og Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at ”Fælles
Kvalitetsrapport, familie, dagtilbud og skole 2020-2021” anbefales godkendt i byrådet.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
1. Fælles Kvalitetsrapport 2022 (DokumentID: 6602755 - EMN-2021-03017)
2. Udtalelse fra dagtilbud VEST vedr. kvalitetsrapport 2022 (DokumentID: 6585163 - EMN-2021-03017)
3. Mail med udtalelse fra bestyrelsen i Dagtilbudsdistrikt Nord (DokumentID: 6573509 - EMN-2021-03017)
4. Udtalelse til kvalitetsrapport dagtilbud fra distrikt SYD (DokumentID: 6583535 - EMN-2021-03017)
5. Høringssvar kvalitetsrapport, Skoledistrikt SYD februar 2022 (DokumentID: 6578741 - EMN-2021-03017)
6. Hørringsvar kvalitetetsrapport 2022 - Øst (DokumentID: 6595344 - EMN-2021-03017)
7. Skoledistrikt Vest, HØRINGSSVAR (DokumentID: 6608892 - EMN-2021-03017)

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 09-03-2022 15:00
MOD-2021-00358

Side 10 af 24

6 (Åben) Tildelingsmodel for fritids- og ungdomsklubber
Sags ID: EMN-2021-03325
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 8. juni 2021 at påbegynde arbejdet med en
ny tildelingsmodel til fritidsklubberne i Sæby, Frederikshavn og Skagen. Som følge af
denne beslutning har Center for Skole, Klub og Ungdomsskole gennemført to
dialogmøder for fritidsklubbernes bestyrelser, som har været afholdt i september og
oktober 2021. På dialogmøderne er der arbejdet med oplæg til en ny tildelingsmodel til
fritidsklubberne.
I den nuværende tildelingsmodel fordeles 2/3 af tildelingsbudgettet til
eftermiddagsklubberne. Den resterende 1/3 af tildelingsbudgettet fordeles til
aftenklubberne. Til eftermiddagsklubberne fordeles budgettet med udgangspunkt i 60%
vægtning af socioøkonomien og 40% vægtning af potentielle medlemmer. Til
aftenklubberne fordeles budgettet med 60% vægtning på socioøkonomien og 40%
vægtning af potentielle medlemmer.
På baggrund af dialogmøderne er der udarbejdet en opsamling. Opsamlingen giver
indblik i de prioriteringer de tre bestyrelser peger på og vægter i relation til udvalgets
beslutning omkring en nye tildelingsmodel. Opsamlingen viser, at bestyrelserne i de tre
fritidsklubber er enige om, at socioøkonomien skal vægtes i den nye tildelingsmodel. To
af fritidsklubbernes bestyrelser peger ligeledes på, at det faktiske medlemstal skal
vægtes i en ny model og dermed afløse det potentielle medlemstal, som dominerer den
nuværende model. Efter mødet er opsamlingen rundsendt til bestyrelserne og de øvrige
mødedeltagere.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole foreslår, at den nye tildelingsmodel udarbejdes,
så det faktiske medlemstal og socioøkonomien danner ramme for modellen. Ved en
tildeling efter det faktiske medlemstal i eftermiddagsklubberne vil incitamentet for at
tiltrække flere medlemmer øges for den enkelte fritidsklub.
I praksis foreslås nedenstående fordeling efter disse parametre:
2/3 af tildelingsbudgettet er fordelt til eftermiddagsklubberne. Resterende 1/3 er fordelt til
aftenklubberne. Dette er en fastholdelse af eksisterende praksis fra den nuværende
tildelingsmodel.
Tildelingsbeløbet til eftermiddagsklubberne fordeles med 40% vægtning på socioøkonomi
og 60% vægtning af det faktiske medlemstal. Dette er en ændring i forhold til den
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eksisterende tildelingsmodel, hvor tildelingen fordeles med udgangspunkt i socioøkonomi
60% vægtning, og antallet af potentielle medlemmer med 40% vægtning.
Tildelingsbeløbet til aftenklubber foreslås fordelt, som nu, med 60% vægtning af
socioøkonomi og 40% vægtning af det potentielle medlemstal. Dette er en fastholdelse af
den nuværende praksis.

Nuværende model

Ny model

Difference

HotSpot

4.909.332

4.864.647

-44.685

Hans Åbelsvej

1.126.852

1.093.345

-33.507

Sct. Laurentiusvej

2.288.342

2.412.262

123.920

Bødkergården

375.867

330.140

-45.727

Den socioøkonomiske beregning er lavet på baggrund af den socioøkonomiske rapport
fra 2018. Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har igangsat et arbejde om
udarbejdelse af en ny socioøkonomisk rapport, som skal ligge klar primo 2022.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at tildelingsmodellen sendes i høring i 4 uger hos
fritidsklubbernes bestyrelser.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021
Dato: 07-12-2021

Et flertal A og F godkender, at tildelingsmodellen sendes i høring.
Venstre kan ikke følge indstillingen, da Venstre ønsker at det faktiske medlemstal til
aftenklubberne vægtes med 40%.
Bilaget med tilrettet tabel vedhæftes referatet.
Afbud fra Irene Hjortshøj (A) og Lars Oldager (A)

Supplerende sagsfremstilling den 9. marts 2022
Fritidsklubberne tildeles resurser efter følgende model:
2/3 af tildelingsbudgettet er fordelt til eftermiddagsklubberne. Resterende 1/3 er fordelt til
aftenklubberne.
 Tildelingsbeløbet til eftermiddagsklubberne fordeles med 40% vægtning på
socioøkonomi og 60% vægtning af det faktiske medlemstal.
 Tildelingsbeløbet til aftenklubberne fordeles med 60% vægtning på socioøkonomi
og 40% vægtning af det potentielle medlemstal.
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Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har modtaget høringsvar fra Fritidsklubben
Hans Aabelsvej, Fritidsklubben HotSpot og Bødkergården i Østervrå.
Overordnet udtrykkes der tilfredshed med den foreslåede model. En enkelt fritidsklub
peger på dog på, at socioøkonomien skal vægte med 60% og det faktiske medlemstal
skal vægte med 40%.
Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre den foreslåede model.
Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at tildelingsmodellen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt, med følgende ændringer af fritidsklubberne vægtning 50% til socioøkonomi og
50% til det faktiske medlemstal.
Modellen evalueres i løbet af 2024.

Bilag
1. Tilrettet tabel - økonomi vedr. tildelingsmodel for klubber 07. december 2021 (DokumentID: 6496536 - EMN2021-03325)
2. Høringssvar - Hans Aabelsvej januar 2022 tildelingsmodel (DokumentID: 6585090 - EMN-2021-03325)
3. Høringssvar - Bødkergården tildelingsmodel januar 2022 (DokumentID: 6585089 - EMN-2021-03325)
4. Høringssvar - HotSpot tildelingsmodel januar 2022 (DokumentID: 6585088 - EMN-2021-03325)
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7 (Åben) Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet, endelig
godkendelse
Sags ID: EMN-2021-03200
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. februar 2022 at sende
forslag til en tildelingsmodel på folkeskoleområdet i høring i skolebestyrelserne,
lokalMED, CenterMED, DirektørMED og de faglige organisationer i perioden den 3.
februar – 20. februar 2022.
I forslaget til den nye tildelingsmodel indgår følgende parametre:


Midler til nødvendig lovpligtig undervisning på alle afdelinger.



Ledelse og administration på skolerne og distrikterne



Fælleskonto (privat-, fri- og efterskoler, udgifter til ejendomscenteret m.m.)



Pulje til klasser med højt elevtal efter en trappemodel



Socioøkonomiske vilkår



Pulje til elevtildeling



Pulje til klassetildeling

Der er indkommet høringssvar fra:
1. Skolebestyrelsen Skoledistrikt Nord
2. Skolebestyrelsen Skoledistrikt Øst
3. Skolebestyrelsen Skoledistrikt Vest
4. Skolebestyrelsen Skoledistrikt Syd
5. Lokal MED Nord
6. Lokal MED Øst
7. Lokal MED Vest
8. Lokal MED Syd
9. Direktør MED
10. Center MED
11. Skolelederforeningen
12. DLF
13. BUPL
I hovedparten af høringssvarene bliver der givet udtryk for, at man bakker op om
modellens opbygning. Det er positivt, at der indgår forskellige parametre i modellen. Med
en tildeling der bygger på en grundtildeling til den nødvendige undervisning bliver der
taget højde for den struktur, der er i skolevæsnet, hvor der er flere mindre skoleafdelinger
og klasser med lave klassekvotienter.
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Ved også at tildele ud fra de socioøkonomiske faktorer, klasse- og elevtildeling bliver der
taget højde for distrikternes forskellighed i elevsammensætningen.
I nogle af høringssvarene anføres, at modellen kan betyde store udsving fra år til år
eksempelvis som følge af ændringer i antal klasser.
Høringssvarene giver ikke anledning til at anbefale ændringer i den foreslåede model
Høringssvarene er vedlagt som bilag

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at model som er fremsendt i høring
godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Tildelingsmodellen på de specialiserede områder tages op til drøftelse, på et kommende
møde.

Bilag
1. Bilag 1, BUU 09.03. 2022 (DokumentID: 6596458 - EMN-2021-03200)
2. Bilag 2, BUU 09.03. 2022 (DokumentID: 6596504 - EMN-2021-03200)
3. Skoledistrikt Nord SB, Høringssvar skolebestyrelsen Distrikt Nord.docx (DokumentID: 6595572 - EMN-202103200)
4. Skoledistrikt Øst SB, Hørringsvar ressourcetildelingsmodel 2022 - Øst (DokumentID: 6595604 - EMN-202103200)
5. Skoledistrikt Vest SB, Høringssvar ressourcetildelingsmodel 2022 (DokumentID: 6595164 - EMN-202103200)
6. Skoledistriktr Syd SB, Høringssvar tildelingsmodel 2022 fra Syd (DokumentID: 6595576 - EMN-2021-03200)
7. Skoledistrikt Nord MED, Angående ressourcetildelingsmodel 2022 (DokumentID: 6592973 - EMN-202103200)
8. Skoledidsrikt Øst MED, Udtalelse vedr. ny ressourcetildelingsmodel - lokalMED Skoledistrikt Øst.docx
(DokumentID: 6592983 - EMN-2021-03200)
9. Skoledistrikt Vest MED, Høringssvar fra MED Skoledistrikt Vest februar 2022 (DokumentID: 6592962 - EMN2021-03200)
10. Skoledistrikt Syd MED, Referat ekstraordinært lokalMED 160222 (DokumentID: 6595584 - EMN-202103200)
11. Skolelederforeningen, Høringssvar vedr ny tildelingsmodel (DokumentID: 6595065 - EMN-2021-03200)
12. DLF, Høringssvar Tildelingsmodel Frederikshavn (DokumentID: 6595580 - EMN-2021-03200)
13. BUPL, Høringssvar tildelingsmodel frederikshavn 2022 (DokumentID: 6595588 - EMN-2021-03200)
14. Direktør MED, Høringssvar ny tildelingsmodel (DokumentID: 6608854 - EMN-2021-03200)
15. Udtalelse Center MED (DokumentID: 6608862 - EMN-2021-03200)
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8 (Åben) Orientering om skoleindskrivning til skoleåret 2022-2023
Sags ID: EMN-2021-05161
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Administrationen har via webindskrivning opgjort antallet af børn, der er indskrevet til
skolestart i 0. klasse i år, skoleåret 2022-2023.
De børn, som er blevet indskrevet nu, er født i perioden 1. januar 2016 – 31. december
2016. Herudover er børn født i 2015, som sidste år fik skolestarten udsat, også blevet
indskrevet. Der var i alt 566 børn til indskrivning i 2022.
411 børn er blevet indskrevet i kommunens skoler og de fordeler sig som vist i
nedenstående skema. 44 havde ønsket indskrivning i en anden skoleafdeling (end den
deres bopæl hører til) og alle har fået opfyldt deres ønsker.
33 børn har ønsket udsættelse, 4 børn er blevet indskrevet i anden kommune, 2 børn er
endnu ikke blevet indskrevet og 2 børn vil benytte hjemmeundervisning.
Distriktskoleafdeling:
Distrikt Øst:
Frydenstrand
Nordstjernen
Distrikt Vest:
Gærum
Ravnshøj
Bangsbostrand
Distrikt Syd:
Torslev
Hørby-Dybvad
Stensnæs
Sæby
Distrikt Nord:
Skagen
Strandby
Ålbæk
I alt:
Privat/Friskoler:
Udsættelser:
Specialklasse:

Antal elever til
skoleåret
2022-2023

Antal elever i 0. kl.
pr. 5. september
år 2021

Forskel

78
24

63
44

+15
- 20

12
22
74

4
11
62

+8
+11
+12

25
13
8
51

30
18
5
69

-5
-5
+3
-18

46
47
11
411

24
49
12
391

+22
-2
-1
+20

91
33
23

108
30
15

-17
+3
+8
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Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Udvalget ønsker en temadrøftelse på et kommende møde omkring emnet.

Bilag

.

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 09-03-2022 15:00
MOD-2021-00358

Side 17 af 24

9 (Åben) Fremtidig forankring af Ungebyrådet i Børne- og
Ungdomsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05101
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU/BR

Sagsfremstilling
Ungebyrådet skal referere til en politisk styregruppe, og det anbefales, at det bliver
Børne- og Ungdomsudvalget.
Frederikshavn Kommune har siden 2014 haft et Ungebyråd, der fungerer som rådgiver
og sparringspartner. De unge i Ungebyrådet kommer tættere på demokratiet, får deres
stemme hørt og får en forståelse for de vilkår og rammer, som en kommune er underlagt.
Ungebyrådet mødes, som udgangspunkt fem gange på en ungebyrådsperiode. En
ungebyrådsperiode startes op i september måned og afsluttes i maj det efterfølgende år.
Da Ungebyrådet har været sat på hold, som følge af corona-situationen, er denne
ungebyrådsperiode planlagt til at starte op i marts 2022 med afslutning i maj 2023.
Det første møde i Ungebyrådet er en ryste-sammen-dag, hvor de nye medlemmer lærer
hinanden at kende. De fire resterende møder går ud på at behandle politiske emner.
Ungebyrådets medlemmer vælger selv, hvilke emner der er interesse for at arbejde med.
Ofte ender Ungebyrådets arbejde ud i anbefalinger til institutioner eller udvalg.
Ungebyrådet er samtidig sparringspartner for alle udvalg i Frederikshavn Kommune,
hvilket giver udvalgene mulighed for at lade Ungebyrådet tage stilling til aktuelle emner
og problematikker.
Medlemmer til Ungebyrådet kommer fra følgende områder:


Folkeskoler



Privatskoler



Ungdomsuddannelser



Foreningslivet



Klubområdet



Ungdomsskolen

Det maksimale antal medlemmer er 29.
Der er udpeget et Ungebyråd for 2022 – 2023.
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Der er valgt 8 fra folkeskoler, 2 fra privatskoler, 6 fra ungdomsuddannelserne og 2 fra
ungdomsskolen. Der er endnu ikke udpeget medlemmer fra foreningslivet og
klubområdet.
Den politiske styregruppe har hidtil bestået af et medlem fra alle partier og borgmesteren
som formand. Da Børne- og Ungdomsudvalget varetager opgaver med unge, og
Ungebyrådets anbefalinger oftest er tilknyttet Børne- og Ungdomsudvalget, anbefales
det, at Ungebyrådet placeres direkte under udvalget.
Af vedlagte bilag fremgår, hvilke emner Ungebyrådet har behandlet gennem årene.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at Ungebyrådet fremover refererer til
Børne- og Ungdomsudvalget, som den politiske styregruppe.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Bilag - ungebyrådet (DokumentID: 6586402 - EMN-2021-05101)
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10 (Åben) Initiativsag på vegne af SF - Christina Lykke Eriksen
Sags ID: EMN-2022-01011
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udviklingen og forandringen af Frederikshavn Kommunes folkeskole sker med hastige
skridt og vores dygtige medarbejdere, lærer, pædagoger, ledere i og omkring vores
skoler, yder deres bedste hver dag - Tak for det.
Det er derfor nedslående og taget helt uden for kontekst, at læse et indlæg i dagspressen
” En skandale, at det står så alvorligt til”, er overskriften om vores kommunale folkeskole
og den indsats der leveres i skolen. Det er mig uforståeligt og kan ikke forklares med
uvidenhed eller mangel på indsigt eller forståelse: Alle partier har været involveret i hele
processen, når der er givet penge til området og når der desværre har været nødvendigt,
at med besparelser.
Det er ærgerligt, at man inden der laves et indlæg i medierne, ikke tager kontakt og
drøfter realiteterne i det fagudvalg, hvor man er medlem og som har til opgave, at sætte
mål, retning og indhold i vores fælles folkeskole i Frederikshavn Kommune – Et opråb i
pressen uden fakta, bliver på bekostning af vores fælles folkeskole, eleverne og vores
ansatte.
Fakta:
Frederikshavn Kommune

Almenklasser

2018-19
2019-20
2020-21

Almenklasser
og
specialklasser

2018-19
2019-20
2020-21

9.
årgang

10.
årgang

9. og
10.
årgang
samlet

91,1 %

83,7 %

89,6 %

93,1 %

80,6 %

90,4 %

96,8 %

93,3 %

96,1 %

85,0 %

83,8 %

84,9 %

88,1 %

80,6 %

86,6 %

92,7 %

91,9 %

92,5 %

Landstal
9.
årgang

10.
årgang

9. og
10.
årgang
samlet

93,6 %

82,8 %

91,9 %

95,9 %

92,7 %

95,4 %

96,8 %

90,5 %

95,8 %

91,8 %

79,8 %

89,9 %

94,6 %

90,5 %

94,0 %

94,9 %

87,8 %

93,8 %

Grundskolen | Børne- og Undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)
Tallene er offentlig tilgængelige og kan tilgås af alle, hvorfor bruger man så ikke 5 min på,
at søge oplysningerne, inden man taler om ”skandale”. Eller hvorfor ikke tage det med til
udvalget, hvor man selv er medlem, det forstår jeg ikke, hvad er det man vil opnå – er det
samarbejde og handling?
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Mere Fakta:
Brønderslev
9. årg.
Almen
klasser

Almen og
specialklass
er

Hjørring

10.
årg.

9. og
10. årg.

9. årg.

10. årg.

9. og
10. årg.

9. årg.

10. årg.

9. og
10. årg.

2018-19

97,0
%

81,4 %

94,3 %

90,7 %

88,3 %

90,5 %

90,4 %

86,6 %

89,8 %

2019-20

97,3
%

95,7 %

96,9 %

90,0 %

87,1 %

89,6 %

94,3 %

93,4 %

94,1 %

2020-21

96,6
%

94,8 %

97,1 %

93,0 %

92,2 %

92,9 %

97,2 %

92,0 %

96,3 %

2018-19

94,1
%

78,1 %

91,4 %

89,9 %

86,5 %

89,5 %

86,8 %

81,5 %

85,7 %

2019-20

95,1
%

89,3 %

93,8 %

89,4 %

86,2 %

88,9 %

92,0 %

89,1 %

91,4 %

2020-21

95,8
%

83,9 %

93,5 %

92,8 %

92,2 %

92,7 %

92,2 %

86,4 %

91,1 %

10.
årg.

9. og
10.
årg.

9. årg.

10.
årg.

9. og
10.
årg.

Morsø*
9. årg.
Almen klasser

Almen og
specialklasser

Jammerbugt

Thisted

2018-19

89,0
%

74,2 %

86,6 %

95,0 %

90,8 %

94,1 %

2019-20

95,0
%

81,8 %

92,4 %

96,6 %

91,1 %

95,5 %

2020-21

96,9
%

87,1 %

95,3 %

97,2 %

91,5 %

96,1 %

2018-19

89,0
%

74,2 %

86,6 %

93,9 %

89,9 %

93,0 %

2019-20

95,0
%

81,8 %

92,4 %

95,7 %

89,3 %

94,4 %

2020-21

96,9
%

87,1 %

95,3 %

95,1 %

89,7 %

94,1 %

*tallene for almene og almene og specialklasser er ens i Morsø.
Vores gode medarbejdere har gennem de sidste mange år arbejdet fokuseret og
målrettet med indsatserne der har flyttet vores elever, hvilket kan ses af tallene. Der har
været arbejdet med.


I gennem de seneste 4 år har der været arbejde med ordblindhed/Dysleksi



Uddannelsesparathed (UU)



Kompetenceløft af medarbejdere (linjefag, tosprogsmedarbejdere,
børnehaveklasseledere)
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Læseindsats i indskolingen



Fravær



Teknologiforståelse

Er vi så færdige med indsatsen, NEJ det er vi ikke, for står det til SF skal vi fremtiden
fokusere endnu mere på vores folkeskoler, elever, medarbejdere og vi i fællesskab bliver
endnu dygtigere sammen i fremtiden.
Der skal desuden arbejdes, med


Vikardækning, af uddannet personale



Inklusion



Overgange



Samarbejde mellem afdelinger på tværs af distrikter



Erhvervspraktik for alle i 8. klasse



Trivsel, selvværd, fællesskab og tryghed

Indstilling: Arbejdet med vores fælles Folkeskole skal bygge og tage afsæt i faktuelle
udfordringer og indsatser, frem for at området tales ned og udstilles som dårlige. Det
foreslås at de faktuelle, opdaterede tal gennemgås på mødet sammen med
igangværende tiltag.

Indstilling
Center for Dagtilbud, indstiller uden administrativ indstilling.

Beslutninger:
Udvalget ønsker en temadrøftelse om indsatserne der er gjort på området på et
kommende møde.

Bilag

.
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11 (Åben) Marts 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00358
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

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


Fælles temamøde om borgerrådgivning

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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12 (Åben) Underskriftsside marts 2022
Sags ID: EMN-2021-03832
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 - 09-03-2022 15:00
MOD-2021-00358

Side 24 af 24

