
ORGANISATIONSDIAGRAMORGANISATIONSDIAGRAM
FOR BØRNE-, FRITIDS- OG UNDERVISNINGSFORVALTNINGEN

SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET

HJØRRING NORDVESTSKOLEHJØRRING NORDVESTSKOLE
• Højene Undervisningssted
• Lundergård Undervisningssted
• Bjergby Undervisningssted

DAGTILBUDSOMRÅDE DAGTILBUDSOMRÅDE 
NORDVESTNORDVEST
• Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring
• Børnehaven Eventyrhuset Hjørring
• Børnehaven Ferdinand Hjørring
• Børnehuset Astrup
• Børnehuset Bjergby
• Børnehuset Bjergene Hjørring
• Børnehuset Emmersbæk Hirtshals
• Børnehuset Hirtshals
• Børnehuset Horne
• Børnehuset Kilden Hjørring
• Børnehuset Kingo Hjørring
• Børnehuset Tornby

DAGTILBUDSOMRÅDE SYDØSTDAGTILBUDSOMRÅDE SYDØST
• Børnehaven Albert Hjørring
• Børnehaven Emilie Hjørring
• Børnehaven Åge Hjørring
• Børnehuset Bagterp Hjørring
• Børnehuset Bindslev
• Børnehuset Hyttefadet Løkken
• Børnehuset Lendum
• Børnehuset Møllehaven Harken
• Børnehuset Regnbuen Hundelev
• Børnehuset Sindal 
• Børnehuset Svanen
• Børnehuset Tårs
• Børnehuset Vrå

HJØRRING SYDØSTSKOLEHJØRRING SYDØSTSKOLE
• Bagterp Undervisningssted
• Muldbjerg Undervisningssted

SINDAL SKOLECENTERSINDAL SKOLECENTER
• Sindal Undervisningssted
• Lendum Undervisningssted
• Bindslev Undervisningssted

TÅRS SKOLETÅRS SKOLE
• Tårs undervisningssted

HJØRRING MUSISKE SKOLEHJØRRING MUSISKE SKOLE

LØKKEN-VRÅ SKOLELØKKEN-VRÅ SKOLE
• Vrå Undervisningssted
• Løkken Undervisningssted

DAGPLEJENDAGPLEJEN

• Sindal
• Vrå
• Hjørring

HJØRRINGSKOLENHJØRRINGSKOLEN
• Hjørringskolen
• Specialklasserne er placeret på 
 skoler i Hjørring by

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET FRITID, UDVIKLING OG ADMINISTRATION 

SUNDHEDSPLEJENSUNDHEDSPLEJEN
Opgaver:
• Sundhedsfremmende og fore-
 byggende indsatser til alle gravide
 og familier med børn og unge op 
 til 18 år

• Tværfaglige indsatser i forhold til 
 sårbare og udsatte gravide, 
 børn og unge

CENTER FOR BØRN, UNGE CENTER FOR BØRN, UNGE 
OG FAMILIEROG FAMILIER
• Familiehuset Kløvergården
• Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17
• Støtte-/kontaktkorpset 

FAMILIE- OGFAMILIE- OG
HANDICAPAFDELINGENHANDICAPAFDELINGEN

Opgaver:
• Socialfaglig sparring til fagpersoner
 i almenområdet og til fagpersoner
 om børn og unge med funktionsnedsæt-  
     telse og børn og unge med behov for 
     særlig støtte

• Rådgivning til børn, unge og familier
 for at forebygge sociale problemer

• Forebyggende indsatser til børn, unge 
 og familier med sociale problemer

• Behandling af underretninger ved
 bekymring for et barn eller en ung

• Børnefaglige undersøgelser, handle-
 planer og foranstaltninger over for
 børn og unge med behov 
 for særlig støtte

• Rådgivning til familier til børn og 
 unge med funktionsnedsættelse

• Forebyggende indsatser til 
 familier med børn og unge 
 med funktionsnedsættelse

• Bevilling af merudgiftsgodtgørelse 
 samt tabt arbejdsfortjeneste

• Børnehandicapudredninger, handle-
 planer og foranstaltninger for børn 
 og unge med funktionsnedsættelse

Forvaltningen på rådhuset

Decentrale enheder

LEDELSESSEKRETARIATETLEDELSESSEKRETARIATET
Opgaver:
• Digitalisering – nøgletal, diverse systemer

• IT- indkøb, processtyring, analyse

• Jura herunder GDPR

• HR-opgaver – ledelsesunderstøttelse fx 
     rekruttering, lønforhandlinger

• Kommunikationsopgaver

• Administrative opgaver for BFU, chefgrup-   
     pen og børne- og familieområdet

• Politiske sagsfremstillinger

ØKONOMIAFDELINGENØKONOMIAFDELINGEN
Opgaver:
• Budgetlægning

• Regnskab

• Løbende økonomiopfølgning
• Koordinering anlægsprojekter

• Analyser

• Specifikke områder – børne- og familieom-
     rådet og fritidsområdet
• Betaling af regninger

• Politiske sagsfremstillinger

KONSULENTAFDELINGENKONSULENTAFDELINGEN
Opgaver:
• Viden om lovgivning samt hjælp til imple-
     mentering (skole, dagtilbud, børn/familie  
      og fritid)
• Faglig udvikling og implementering

• Proces- og planlægning i fagsektorerne

• Dialog med foreninger

• Evaluering og analyser

• Politiske sagsfremstillinger

DAGTILBUDSSEKRETARIATETDAGTILBUDSSEKRETARIATET
Opgaver:
• Pladsanvisning

• Godkendelse af private tilbud

• Tilsyn med dagplejere, private passere og    
     private tilbud
• Analyser – økonomi og kapacitet

• Administrative opgaver for dagtilbuds-  
     området fx løn, ansættelser, økonomi-
     opfølgning, koordinering af elever, forebyg-
     gelsespuljen

• Koordinering af al skolekørsel inkl svømme   
     kørsel og sygekørsel

• Politiske sagsfremstillinger

SKOLECENTER HIRTSHALSSKOLECENTER HIRTSHALS
• Hirtshals Undervisningssted
• Horne Undervisningssted
• Tornby Undervisningssted

TÅRS SKOLETÅRS SKOLE

HJØRRING UNGDOMSCENTERHJØRRING UNGDOMSCENTER
• Hjørring Ny 10.
• Hjørring Ungdomsskole

STATION VICTORSTATION VICTOR
• Frivilligt og anonymt rådgivnings- 
 og behandlingstilbud til gravide og 
 forældre med børn fra 0-12 måneder, 
 der oplever bekymringer og konflikter

FAMILIEPLEJESPECIALETFAMILIEPLEJESPECIALET
• Rekruttering af plejefamilier og 

match af børn til plejefamilier
• Supervision, uddannelse og kurser for 

plejefamilier
• Pædagogisk Psykologisk vurdering af 

børn i plejefamilier

UNGESEKRETARIATETUNGESEKRETARIATET
Opgaver:
• Understøtte implementering af ind-

satser i hele Ungegarantien
• Koordinere alle indsatser vedrøren-

de unge i målgruppen, på tværs af 
virksomheder, ungdomsuddannelser, 
forældrebestyrelser og de unge 

• Facilitere og koordinere tværgående 
indsatser, arbejdsgange og processer 

• Udvikle IT-platform til at understøt-
te tværgående arbejde, samt udvikle 
”Den Digitale Markedsplads”

• Kommunikation

HJØRRING HALLERNEHJØRRING HALLERNE
Opgaver:
• Rengøring og service i Hjørring Kommu-

nes haller 
• Vedligeholdelse
• Booking af lokaler og årsbooking
• Samarbejde med foreninger
• Sikre tidssvarende og optimale faciliteter 

for Hjørring Kommunes idræts- og kultur-
liv

• Understøtte og sikre tryghed for Hjørring 
Kommunes foreninger og borgere

• Sikre optimal udnyttelse af Hjørring Kom-
munes idræts- og kulturfaciliteter

• Faciliteter: Park Vendia, Vandhuset, Lun-
dergaardhallen, Højenehallen, Bagterphal-
len, Nord Energi Arena, Femhøje Idræts-
center (i samarbejde), Bjergbyhallen og 
Harkenhallen

PPR OG SSPPPR OG SSP
PPRs opgaver:
• Pædagogiske psykologiske 
 vurderinger af børn og unge

• Tale/høre-pædagogiske vurderinger 

• Rådgivning og vejledning af 
 pædagogisk personale og forældre

• Fraværsteamet ”Godt du kom”
 
SSPs opgaver:
• Forebyggelse af kriminalitet og 
 alkoholmisbrug hos børn og unge

• Foredrag for børn og forældre 
 om sociale medier, misbrug, 
 kriminalitet m.m.

• Undervisning på skoler 
 og uddannelsesinstitutioner 
 om kriminalitetsforebyggelse


