ORGANISATIONSDIAGRAM
FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSFORVALTNINGEN

SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

HJØRRING NORDVESTSKOLE

DAGTILBUDSOMRÅDE NORD

FAMILIEAFDELINGEN

• Højene undervisningssted
• Lundergård undervisningssted
• Bjergby undervisningssted

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opgaver:
• Socialfaglig sparring til fagpersoner
i almenområdet

HJØRRING SYDØSTSKOLE
• Bagterp undervisningssted
• Muldbjerg undervisningssted

Børnehuset Emmersbæk
Børnehuset Horne
Børnehaven Ferdinand
Børnehuset Astrup
Børnehaven Eventyrhuset
Børnehuset Hirtshals
Børnehuset Tornby
Børnehuset ved Bjergene
Børnehuset Bjergby

SINDAL SKOLE

DAGTILBUDSOMRÅDE ØST

• Sindal undervisningssted
• Lendum undervisningssted
• Bindslev undervisningssted
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•
•
•

TÅRS SKOLE HIRTSHALS
SKOLECENTER
Tårs undervisningssted
• Hirtshals
undervisningssted
• Horne undervisningssted
• Tornby undervisningssted

Børnehuset Sindal
Børnehaven Emilie
Børnenes Hus Lendum
Børnehaven Solsikken
Børnehusene i Tårs
Børnehaven Albert
Børnehuset Møllehaven
Børnehuset Bagterp
Specialbørnehaven Viben
Børnehuset Vilesvej
Børnehaven Bjørnen
Børnehaven Åge
Vuggestuen Lundtoftevej

TÅRS SKOLE
DAGTILBUDSOMRÅDE VEST
VRÅ SKOLE
• Vrå undervisningssted
• Løkken undervisningssted

•
•
•
•
•
•

Børnehusene i Vrå
Børnehuset Hundelev
Børnehuset Hyttefadet
Børne- og Ungehuset Lundergård
Børnehuset ved Kilden
Børnehuset Kingo

HJØRRING SKOLEN
• Hjørring Skolen
• Specialklasserne er placeret på
skoler i Hjørring by

HJØRRING UNGDOMSCENTER
• Hjørring ny 10.
• Hjørring Ungdomsskole

HJØRRING MUSISKE SKOLE

DAGPLEJEN
•
•
•
•

Hirtshals
Sindal
Vrå
Hjørring

• 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, handleplaner og foranstaltninger over for
børn og unge med behov
for særlig støtte

HANDICAPAFDELINGEN FOR
BØRN OG UNGE
Opgaver:
• Socialfaglig sparring til
fagpersoner om børn og unge
med funktionsnedsættelse
• 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, handleplaner og foranstaltninger for børn
og unge med funktionsnedsættelse

SUNDHEDSPLEJEN
Opgaver:
• Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til alle gravide
og familier med børn og unge op
til 18 år

PPR OG SSP

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

• Tale/høre-pædagogiske vurderinger

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

PPRs opgaver:
• Pædagogiske psykologiske
vurderinger af børn og unge
• Rådgivning og vejledning af
pædagogisk personale og forældre

ADMINISTRATION OG UDVIKLING
LEDELSESSEKRETARIATET

KONSULENTAFDELINGEN

Opgaver:
• Betjening af BSU og BU-chefgruppe

Opgaver:
• Projekt-, planlægningsog procesopgaver

• Central elevadministration
• Digitaliseringsopgaver
• Interne og eksterne
kommunikationsopgaver
• Sekretærfunktioner for
Børne- og Familieområdet
• Koordinering og bestilling af
skolekørsel, svømmekørsel,
sygekørsel og kørsel til taleinstitut

ØKONOMIAFDELINGEN
Opgaver:
• Udarbejdelse af budgetgrundlag,
udlægning og regulering
• Løbende opfølgning på forbrug
og disponeringer
• Sparring med budgetansvarlige
og andre aktører
• Økonomiske ad hoc-analyser
• Betalinger og opkrævninger

• Digitaliseringsopgaver
• Bygge- og anlægsopgaver
• Facilitering af leder- og
MED-udvalgsmøder i B&U
• Organisationsudvikling, herunder
kompetenceudvikling, fundraising
og tilsyn
• Politiske sagsfremstillinger til BSU og
chefgruppe, herunder analyseopgaver

DAGTILBUDSSEKRETARIATET
Opgaver:
• Pladsanvisning
• Decentral økonomi og administration
af dagtilbud
• Administration af
Forebyggelsespuljen
• Godkendelse og tilsyn med private
institutioner og pasningsordninger

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

CENTER FOR BØRN, UNGE
OG FAMILIER
•
•
•
•
•

Familiehuset Kløvergården
Børn- og ungehus Hjørring
Støtte-/kontaktkorpset
Bo-selvtilbud
Familieplejen

Forvaltningen på rådhuset
Decentrale enheder

