Hjørring Kommune

Bilag 1 – ”Introforløb for det nye Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg i 2018 og
Foreløbig plan for behandling af politiske sager”
Dato
1. kvartal i 2018
Torsdag den
4. januar 2018
kl. 15-18

Mandag den
8. januar 2018

Aktivitet
Arrangement vedrørende
rammer og regler for
byrådsarbejdet (for
Byrådet – primært for nye
byrådsmedlemmer)
1. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget

Indhold

Sager

Velkommen til det nye
udvalg: introduktion til
udvalgsarbejdet, herunder
den politiske sagsliste,
mødeformalia mv.






Rundvisning på 2. sal på
rådhuset.
Udlevering af
overleveringsmateriale i
form af trykte udgaver af
politikker og strategier, det
atbejdes med i Børne- og
Undervisningsforvaltninge
Desuden vil der være fokus
på, hvilke større sager
udvalget kommer til at
beskæftige sig med i den
første tid.









Onsdag den 17.
januar 2018 og
torsdag den 18.
januar 2018
Mandag den
22. januar 2018

”Introduktion til Børneog
Undervisningsområdet”
”Introduktion til
Fritidsområdet”
Kommissorium for
Fritids- og
folkeoplysningsudvalg
samt kompetenceplan
for fritids- og
folkeoplysningsområdet”
”Valg af formand og
næstformand for
Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
2018-2021”
”Fastlæggelse af
forretningsorden for
Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
2018-2021”
”Mødedatoer 2018 for
Byråd, Økonomiudvalg
og stående udvalg”
”Udpegning til
bygherreudvalg”
”Nedsættelse af SSPudvalg”

Introduktionsseminar for
hele byrådet.

2. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget





”Anlægsregnskaber –
Børne- og
Undervisningsforvaltningen”
”Børne-, Unge- og
Familiepolitikken – 1.

Side 2


Torsdag den 1.
februar 2018 og
fredag den 2. februar
2018
Mandag den
5. februar 2018

Børnetopmøde (KL) i
Aalborg

Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
og chefgruppen deltager i
Børnetopmøde i Aalborg.


3. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget












Mandag den 26.
februar 2018

4. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget

Mandag den
5. marts 2018

Bustur til:
 Børnehuset Albert
 Ny institution i Bindslev
 Daginstitution i Hirtshals
– Emmersbæk +
Børnehuset Hirtshals
 Hundelev Børnehave
5. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget

behandling”
”Sygefravær skoler og
dagtilbud”

”Anvisningskriterier på
dagtilbudsområdet”
”Kvalitetsrapport på
skoleområdet 2016/17”
”Status på
Skolepolitiske Mål
2014-2018”
”Nyt tilbud - Børn &
Unge”
”Udpegning til
bestyrelse for Hjørring
UngdomsCenter”
”Udpegning til
bestyrelse for Hjørring
Musiske Skole”
”Rammeaftale
specialundervisningsområdet/specialiserede
socialområde”
”Ny form på
dialogmøder”
”Introduktion til
skoleområdet”

For at give det nye indblik i
Børne- og
Undervisningsforvaltningens
Institutioner arrangeres der
én dag med bustur til
daginstitutioner.





”Tids- og procesplan
budgetproces 20192022”
”Flytning af

Side 3







Mandag den
19. marts 2018

6. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
(afholdes på Hjørringskolen)









7. møde i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget



Mandag den 23. april 8. møde i Børne,- Fritids- og
2018
Undervisningsudvalget



Mandag den 9. april
2018







Senest opdateret: Onsdag den 3. januar 2018

vuggestuepladser i
Hirtshals”
”Regnskab og
overførelse 2017-2018
BSU”
”Orientering om
resultaterne af
børnesundhedsprofilen
”Ansøgning om at
ændre navnet på Sindal
Skole”
”Ny model – Børn og
Familie
(indsatstrappen)”
”Afrapportering om
specialundervisningsopgaven i Hjørring
skolevæsen”
”Organisering af
integrations- og tosprogsindsats på skole
og dagtilbud”
”Sygefravær skoler og
dagtilbud”
Introduktion til Børneog Familieområdet
”Budgetdrøftelser”
”Introduktion til
administrationen”
”Kvalitetsrapport til
dagtilbudsområdet”
”Underretnings- og
anbringelsesstatistik
1.kvt 2018”
”Introduktion til
dagtilbudsområdet”

