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17.01.10-A00-1-18
1.

Introduktion til skoleområdet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bliver introduceret til skoleområdet.

Sagsfremstilling
Skolechefen giver en mundtlig introduktion til skoleområdet i Hjørring Kommune.
Oplægget tager afsæt i en række dokumenter vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet - lovgivningsmæssige rammer for
skolens virksomhed
2. Tildelingsmodellen - model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolernes
decentrale økonomi
3. Skolepolitiske mål 2014-2018 - oversigt over nationale såvel som kommunale
politiske mål og opfølgningspunkter
4. Statusnotat - praksisfortællinger om Skolepolitiske Mål 2014-2018
5. Skoletjenesten - katalog over aktiviteter i den åbne skole
6. Skole-virksomhedssamarbejde - strategi for samarbejdet mellem skoler og
erhvervsliv i den åbne skole
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7. Kompetenceudviklingsstrategi 2016-2018 - strategi for udvikling af leder- og
medarbejderkompetencer
8. Professionelle Lærings Fællesskaber/ 4F-model - model for teamsamarbejdet
på skolerne.
9. Professionel kapital – introduktion
10.Oplæg introduktion til skoleområdet

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning

Beslutning
Børne-, Friitids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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17.01.10-P23-1-17
2.

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2017/2018

Resumé
Kvalitetsrapporten fremlægges for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
med henblik på at Udvalget orienteres om resultaterne.

Sagsfremstilling
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal vise,
hvordan folkeskolerne i Hjørring Kommune lever op til de nationale mål og
resultatmål.
Rapporten skal udarbejdes hvert andet år og behandles på et møde i Byrådet
senest den 31. marts i lige kalenderår.
Kvalitetsrapporten skal indeholde en række obligatoriske resultatoplysninger om
karakterer, nationale test, den nationale trivselsmåling, overgang til
ungdomsuddannelse, elevernes inklusionsgrad og lærernes
kompetencedækningsgrad. Foruden de obligatoriske resultatoplysninger
indeholder kvalitetsrapporten også resultater fra undersøgelsen af skolernes
professionelle kapital, som blev gennemført i efteråret 2017.
Resultatoplysningerne er fra skoleåret 2016/17.
Karakterer - Hjørring Kommunes karaktergennemsnit er i både bundne prøvefag,
dansk og matematik lidt lavere end landsgennemsnittet og lidt lavere end i 2016.
89 % af eleverne opnår karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik
og er på samme niveau som landsgennemsnittet og som i 2016.
Nationale test - Hjørring Kommune lever samlet set endnu ikke op til målet om 80
% med gode resultater i læsning og matematik. Det samme gælder på landsplan.
En del undervisningssteder har dog nået målet i nogle af de nationale test.
Hjørring Kommune har delvist nået målet om, at der skal være flere af de
allerdygtigste elever. Det samme gælder stort set også på landsplan. Hjørring
Kommune har samlet set i de fleste test nået målet om færre elever med dårlige
resultater i læsning og matematik. Generelt set er der en bedre resultatudvikling i
gang i matematik end i læsning. Det kan konstateres, at Hjørring Kommunes
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resultatudvikling er mest udfordret omkring læsning i starten på mellemtrinnet.
Det samme gør sig gældende på landsplan.
Trivselsmåling - Trivslen vurderes samlet set i Hjørring Kommune at være god,
bl.a. vurderet ud fra, at hovedparten af eleverne udtrykker, at de er glade for
deres klasse og deres lærere. Resultaterne er stort set identiske med
landsgennemsnittet. De største udfordringer i trivselsmålingen vurderes at
handle om mobning og ensomhed, hvor 10 % af eleverne svarer "ja, tit" på
spørgsmålet: ”Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?”. Og 10 % af
eleverne svarer "ja, tit" på spørgsmålet ”Føler du dig alene i skolen?”.
Inklusionsgrad - Knap 96 % af eleverne i Hjørring Kommune er inkluderet i den
almene undervisning i folkeskolerne, hvilket er lidt flere end i skoleåret
2015/2016 og lidt flere sammenlignet med hele landet. Der er som i de tidligere
år flest elever i udskolingen og flere drenge end piger, der modtager
specialundervisning.
Kompetencedækning - Hjørring Kommune har samlet set en
kompetencedækningsprocent på 89 %, hvilket betyder, at det nationale delmål
om 85 % kompetencedækning er godt og vel indfriet. Niveauet er siden 2016
steget med 8 % i Hjørring Kommune, der nu ligger et pænt stykke over
landsniveauet.
Overgang til ungdomsuddannelse - Overgang til ungdomsuddannelse er på alle
parametre på niveau eller over niveau i forhold til landstallet. Der er som i
tidligere år flere unge i Hjørring Kommune, der vælger en gymnasial
ungdomsuddannelse fremfor en erhvervsuddannelse. I forhold til landstallet er
der dog færre unge i Hjørring Kommune, der vælger en gymnasial
ungdomsuddannelse og flere unge, der vælger en erhvervsuddannelse.
Specialskoler - Det tilgængelige datamateriale for specialskolerne er meget
forskelligt, og det er vanskeligt at få et entydigt billede af specialklasseelevernes
faglige og trivselsmæssige udvikling ud fra det tilgængelige datamateriale. Det er
aftalt med specialskolerne, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål
at generere relevante data, der kan indgå i kommende kvalitetsrapporter.
Professionel kapital - I et samarbejde mellem Børne- og
Undervisningsforvaltningen, skoleledelse og Lærerkreds Nord er der i 2017 sat
fokus på at afdække og fremadrettet understøtte udviklingen af skolernes
professionelle kapital med det formål at styrke elevernes læring og trivsel,
undervisningens kvalitet, professionelle læringsfællesskaber og et godt
arbejdsmiljø.
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Det er vurderingen, at Hjørring Kommune samlet set har fået et positivt baselineresultat som grundlag for dialog og videreudvikling af skolernes professionelle
kapital.
Kvalitetsrapporten har, i henhold til lovgivningen, været sendt til udtalelse i
skolebestyrelserne i perioden 12. december 2017 til 16. januar 2018. Samlet for
Skolebestyrelsernes udtalelser gælder, at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven
Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014
Bemærkningerne til L150, Forenkling af regelsættet Fælles Mål,
kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Bilag
1. Kvalitetsrapport.
2. Der er et lukkede fortrolige bilag under lukket dagsorden.

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Byråd anbefaler, at Kvalitetsrapporten for skoleområdet 2016/17
godkendes.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og
Byråd, at Kvalitetsrapporten for skoleområdet 2016/2017 godkendes.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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17.00.00-P22-1-17
3.

Revision af skolepolitiske mål

Resumé
De skolepolitiske mål er gældende for perioden 2014-2018, derfor skal de nu
revideres. Styregruppen for revidering af skolepolitiske mål præsenterer
statusnotat for de nuværende Skolepolitiske mål 2014-2018 samt anbefaling til
ny skolepolitik og proces for udarbejdelse af skolepolitik.

Sagsfremstilling
De skolepolitiske mål er gældende for perioden 2014-2018, derfor skal de nu
revideres. Der er nedsat en styregruppe til opgaven med at udearbejde status på
de nuværende skolepolitiske mål samt til at tilrettelægge en revidering af
politikken. Styregruppen består af repræsentanter fra Børne- og
Undervisningsforvaltning, skoleledelse og de faglige organisationer i Sektor-MED
Undervisning.

Status på Skolepolitiske Mål 2014-2018
For at give et billede af, hvordan skolerne sammen skaber læring og trivsel i
arbejdet med de Skolepolitiske Mål, har styregruppen besluttet at udarbejde en
status på de nuværende Skolepolitiske Mål med fokus på praksisfortællinger fra
alle skoledistrikter.
Praksiseksemplerne viser både, hvor skolerne er lykkes i at arbejde med målene,
samt hvor de har oplevet udfordringer med de fem mål:
• Eleverne trives i en attraktiv skoledag
• Skolens medarbejdere løser arbejdsopgaven i dynamiske team
• Elevernes læringsudbytte er styrende for skoledagens tilrettelæggelse, mål og
indhold
• Den åbne skole styrker elevernes læringsudbytte og trivsel
• Ledelsen sætter tydelig retning for skolens udvikling
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Styregruppens anbefaling til udviklingen af ny skolepolitik
Styregruppens anbefaling til ny skolepolitik er:
•
•

•

At der sikres en sammenhængskraft mellem Børne-, UngeFamiliepolitikken og skolepolitikken
At Børne-, Unge- Familiepolitikken udgør den overordnede retning for ny
skolepolitik, og at skolepolitikken giver en overordnet forståelse af,
hvordan Børne-, Unge- Familiepolitikken folder sig ud på skoleområdet
At skolepolitikken skal indeholde værdigrundlaget og fem temaer fra
Børne-, Unge- Familiepolitikken, som konkretiseres i forhold til
skoleområdet ved at udarbejde ét mål under hvert af de fem temaer.
Styregruppen anbefaler altså fem overordnede mål i skolepolitikken, der
efterlader et rum for skolerne at arbejde i med oversættelse af målene i
praksis ude på skolerne

Tanker om udviklingsprocessen i foråret 2018
Den nye skolepolitik skal endeligt godkendes politisk i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget i juni 2018. I foråret 2018 vil forløbe en udviklingsproces
med at udvikle målene til temaerne i skolepolitikken.
Styregruppen lægger op til, at processen involverer Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget, styregruppen, formand og næstformand i alle
skolebestyrelser, Sektor-MED Undervisning, formand for skolelederforeningen
samt en ledelsesrepræsentant fra Børne- Familieområdet og en
ledelsesrepræsentant fra Dagtilbudsområdet. Disse repræsentanter vil indgå i en
medinddragede proces for udviklingen af hvert mål under de fem temaer.
Udgangspunktet for processen bliver det fælles vidensgrundlag på skoleområdet.
Tidsplan
Tidsplanen for udarbejdelse af en ny skolepolitik ser ud som følger:
• 5. februar 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler
statusnotat og styregruppens anbefalinger
• Februar 2018: Styregruppen udarbejder procesdesign for udviklingen af ny
skolepolitik
• Marts – maj 2018: Udarbejdelse af skolepolitik med involvering af diverse
interessenter
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• 25. juni 2018: Godkendelse i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
• 22. august 2018: Godkendelse i Økonomiudvalget
• 29. august 2018: Godkendelse i Byrådet

Lovgrundlag
Folkeskoleloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Statusnotat.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om
statusnotatet for Skolepolitiske Mål 2014-2018 til efterretning
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender styregruppens
anbefaling om at udvikle en ny skolepolitik, der består af Børne-, Unge-,
Familiepolitikkens værdigrundlag og fem temaer samt ét mål til hvert af
de fem temaer
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at styregruppen
udarbejder procesdesign for udviklingen af ny skolepolitik, jf.
sagsfremstillingen

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orientering vedrørende
“Statusnotat for skolepolitiske Mål 2014-2018” til efterretning, og godkendte
anbefalingerne til udarbejdelsen af en ny skolepolitik, samt at styregruppen
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udarbejder procesdesign for udviklingen af en ny skolepolitik, der også inkluderer
Ungerådet og Fælles Elevrådet.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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82.06.00-G00-1-16
4.
Vrå Skole og Børnehus, sammensætning og udpegning af
medlemmer til den politiske følgegruppe.

Resumé
Byrådet har tidligere nedsat en politisk følgegruppe for projektet Vrå Skole og
Børnehus. Med denne sag indstilles en ny sammensætning af udvalget på
baggrund af Byrådets nye fagudvalgsstruktur. I et bilag til sagen orienteres der
kort om projektets grundlag og projektets stade.

Sagsfremstilling
Byrådet nedsatte den 17. december 2015 en politisk følgegruppe, der skal agere
som sparringspartner for bygherreudvalget, der har det overordnede ansvar for
anlægsprojektet Vrå Skole og Børnehus.
Den politiske følgegruppe blev oprindeligt sammensat ved, at Økonomiudvalget
udpegede tre medlemmer, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udpegede to
medlemmer og Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget udpegede to medlemmer.
Med de ændringer, som Byrådets udvalgsstruktur efter kommunalvalget i 2017
har undergået, indstilles det, at den politiske følgegruppe sammensættes af tre
medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, to medlemmer udpeget af Børne,Fritids- og Undervisningsudvalget, samt formanden for § 17.4-udvalg
Folkeoplysning og formanden for § 17.4-udvalg By- og Landdistriktsudvikling.
Den politiske følgegruppe indkaldes halvårligt sammen med Bygherreudvalget til
drøftelser og orientering om projektets stade, bygherreudvalgets arbejde mv.
Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 5. februar, i
Økonomiudvalget den 14. februar og i Byrådet den 28. februar.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Vrå Skole og Børnehus, statusnotat

Historik
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalg og
Byråd følgende:
· Tim Jensen som formand for bygherreudvalget for Bindslev Børnecenter
· Mai-Britt Beith og Svend Bertelsen som formænd for bygherreudvalget for Vrå
Skole og Børnehus
· Ole Ørnbøl som formand for bygherreudvalget for Hjørring Skolens lokaler ved
Bagterp Undervisningssted
· Bjarne Mølgaard som formand for bygherreudvalget for Tornby Børnehus
Svenning Christensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Direktionen indstiller,
• at den politiske følgegruppe for projektet Vrå Skole og Børnehus
nedsættes som fremstillet i sagen.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at
den politiske følgegruppe nedsættes, som fremstillet i sagen.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udpegede Svenning Christensen og
Mette Jensen til den politiske følgegruppe.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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28.09.40-A00-1-18
5.

Retningslinjer for børns optagelse i Dagtilbud.

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal træffe beslutning om nye
retningslinjer for børns optagelse i dagtilbud. Forslaget til de nye retningslinjer er
udarbejdet på baggrund af ny lovgivning og et nyt digitalt pladsanvisningssystem.

Sagsfremstilling
Børne- og Undervisningsforvaltningen har udarbejdet forslag til nye retningslinjer
for børns optagelse i Dagtilbud. Baggrunden for forslagene er ændret lovgivning,
implementering af ny digitalt pladsanvisningssystem samt en tidligere beslutning i
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget om at ophæve anvisningsdistrikterne i
Hjørring By.
De tre forhold der gør, at det er nødvendigt at tilrette og justere de nugældende
retningslinjer for børns optagelse i dagtilbud:
1. Der pågår for øjeblikket politisk behandling i Folketinget af forslag til
ændringerne i Dagtilbudslovens § 27 (se under lovgrundlag).
Kommunalbestyrelsen skal jvf. § 27 fastsætte og offentliggøre
retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud med udgangspunkt i
lokale forhold og Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om anvisning
af plads ud fra forældreønsker, forældrenes tidsmæssige behov,
kapacitetshensyn søskende, henviste børn, geografi m.m.
2. Med implementering af det nye digitale pladsanvisningssystem i 2018
skal forældrene selv booke en plads i den ønskede
dagpleje/daginstitution. Forældrene kan i systemet se alle kommunale
børnehuse og dagplejere i Hjørring og booke, hvor der er en ledig
plads, også udenfor eget pasningsdistrikt.
3. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede på et møde den
15. maj 2017 at sammenlægge dagtilbudsdistrikterne i Hjørring by, så
Hjørring by fremover udgør ét dagtilbudsdistrikt. På et møde i Børne-,
Skole- og uddannelsesudvalget den 15. august blev det vedtaget, at
beslutningen skulle gennemføres sammen med implementering af nyt
pladsanvisningssystem.

Hjørring Kommune
5. februar 2018
Side 14.

Pasningsgarantien er uændret i den reviderede Dagtilbudslov, der snarligt
forventes vedtaget i Folketinget. Der er fortsat pasningsgaranti for alle børn fra 26
uger og indtil barnets skolestart jvf. § 23 i dagtilbudsloven.
Pasningsgarantien betyder, at forældre er garanteret en plads i et
alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal
forældrene søge om plads minimum 3 måneder før, de ønsker at benytte
pladsen. Hvis forældrene ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26
ugers barsel, skal de søge yderligere 4 uger før. Pasningsgarantien omfatter ikke
en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når
der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Med implementeringen af det nye
digitale pladsanvisningssystem skal forældrene selv booke en plads henholdsvis
3 måneder eller 3 måneder og 4 uger, før de skal bruge pladsen. De vil i
systemet kunne se, hvilke pladser, der er ledige og dermed mulige at booke på
det ønskede tidspunkt.
Den nye lovgivning tilsiger, at forældrene skal have mulighed for at blive stående
på en venteliste, selvom barnet har fået en plads i et andet dagtilbud. Hvis der
ikke er ledige pladser i det/de børnehuse eller den/de dagplejere, forældrene
ønsker til deres barn, kan de i det nye pladsanvisningssystem vælge at stå på
ønskeliste til det/de pågældende steder.
Det gælder nu, at pladsanvisningen sørger for, at de nye børn måned for måned
fordeles i børnehusene i dagtilbudsdistriktet ud fra forældreønsker og ud fra en
fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle sikrer alle børnehusene et stabilt
gennemsnitligt børnetal og et håndterbart udsving i børnetallet hen over året.
Dette har betydning for Børnehusenes mulighed for styring af økonomi og
personaleressourcer. For at tilgodese en fortsat jævn fordeling af børn foreslås,
at det nye pladsanvisningssystem sættes op således, at 80 % af alle pladser skal
være fyldt op før de sidste 20 % frigives. Dette tilgodeser også, at der kan
anvises pladser til de børn, der henvises via PPR og dispensationsudvalg.
Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår, at de nuværende retningslinjer
fortsat er gældende, men med følgende ændringer og tilføjelser:
•

•

Anvisningsdistrikterne ophæves, men det tilstræbes, at der altid er
mulighed for at booke plads i nærområdet og som minimum inden for en
radius på 10 km
Forældrene kan frit vælge mellem alle ledige pladser i hele Hjørring
Kommune
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•
•

•
•
•
•

Forældrene kan booke plads til både vuggestue/dagpleje og børnehave,
når barnet er født
Anciennitet tæller fortsat fra opskrivningsdato, som i det nye
pladsanvisningssystem er den dato, forældrene booker og/eller ønsker en
plads
Forældrene får mulighed for at stå på venteliste til to tilbud udover det de
booker
Forældrenes svarfrist til en plads på deres ønskeliste er 3 dage/72 timer
80 % af alle pladser skal være fyldt op før de sidste 20 % frigives.
Ikke alle ledige pladser i vuggestuen frigives i pladsanvisningssystemet,
førend dagplejepladserne er booket

I vedhæftede bilag gennemgås ændringerne og tilføjelserne og sammenholdes
med de nugældende regler.
Det forventes, at implementering af det nye digitale pladsanvisningssystem sker
inden sommerferien 2018.
Ved overgangen til det nye pladsanvisningssystem overføres alle oplysninger fra
pladsanvisningen herunder forældrenes nuværende anciennitet.
Ændringerne og tilføjelserne retningslinjer for børns optagelse i
dagtilbud indarbejdes i Serviceinformationen - Dagtilbud, som findes på
hjemmesiden og træder i kraft ved ibrugtagning af det nye digitale
pladsanvisningssystem.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven, særligt § 23 om pasningsgaranti samt følgende lovforslag der
snarligt forventes vedtaget i folketinget:
§ 27 c. Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns
optagelse i og mulighed for at komme på venteliste blandt alle daginstitutioner
efter § 19, stk. 2-4, og alle dagplejehjem efter § 21, stk. 2 og 3 i
opholdskommunen, jf. dog stk. 3. I daginstitutioner med flere enheder, jf. § 19,
stk. 6, skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns
optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til de enkelte enheder.
Stk. 2. Forældre skal, jf. § 28, have mulighed for at tilkendegive ønske om deres
barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste blandt alle
daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, og alle dagplejehjem efter § 21, stk. 2 og 3, i
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anden kommune, jf. dog stk. 3. I daginstitutioner med flere enheder, jf. § 19, stk.
6, skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns
optagelse i og mulighed for komme på venteliste til de enkelte enheder.
Stk. 3. Forældre kan uanset stk. 1 og 2 ikke tilkendegive ønske om deres barns
optagelse i selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 3 og 4, som
har indgået aftale med kommunalbestyrelsen om at forbeholde pladserne i
institutionen for børn af medarbejdere fra en eller flere virksomheder, jf. § 27, stk.
2, 2. pkt.
Stk. 4. Forældre skal have mulighed for at blive stående på en venteliste, jf. stk.
1 og 2, efter eget ønske, selvom barnet i medfør af pasningsgarantien, jf. § 23,
har fået en plads i et andet dagtilbud.«

Økonomi
Med vedtagelsen af budget 2017 blev der foretaget en reduktion i
pladsanvisningen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Serviceinformation Dagtilbud
2. Forslag til ændringer i retningslinjer for børns optagelse i dagtilbud

Direktionen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet
anbefaler
•

at forslag til ændringer og tilføjelser vedtages og indarbejdes i
Serviceinformation - Dagtilbud med virkning fra den dato, hvor det nye
digitale pladsanvisningssystem igangsættes.
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og
Byråd, at forslag til ændringer og tilføjelser vedr. retningslinjer for børns
optagelse i dagtilbud godkendes.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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81.44.00-G01-1-18
6.

Studietur 2018

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget præsenteres for formål for og indhold i
en 3-dages studietur til London med fokus på højkvalitetsdagtilbud.

Sagsfremstilling
Gennem de senere år har resultater af dansk og udenlandsk forskning vist, at
børn, der har gået i vuggestuer og børnehaver af høj kvalitet, klarer sig bedre
end børn, der ikke har. Højkvalitetsdagtilbud er derfor fortsat et tema på
dagsordenen hos Børne- og Socialministeriet samt KL. Det tidligere Børne-,
Skole- og Uddannelsesudvalg har ligeledes kommunalt haft fokus på at fremme
høj kvalitet i dagtilbud i Hjørring Kommune. I forlængelse af indsatsområdet
lægges der op til en studietur til London fra d. 1.-3. maj med henblik på at hente
viden og inspiration til det fremadrettede arbejde i det nye fagudvalg.
I London er budskabet: “Jo tidligere indsats, jo bedre” resultatet af et stort
engelsk forskningsprojekt “Effective Preschool, Primary og Secondary Education
project (EPPSE). Projektet har fulgt over 3000 børn gennem 17 år fra
dagtilbudsalderen og op gennem uddannelsessystemet, og resultaterne er klare:
Dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig
senere i livet.
Formålet med studieturen er således at bidrage med viden og konkrete indtryk
fra praksis om kvalitet i dagtilbud i den engelske kontekst. Der bliver undervejs
draget paralleller til den danske kontekst i dagtilbud.
På studieturen vil der bl.a. være følgende indhold:
•

Besøg hos Brenda Taggart på Institute of Education, University College
of London. Hun præsenterer EPPSE-projektets resultater og komme
nærmere ind på, hvordan en pædagogisk praksis af høj kvalitet ser ud

•

Besøg i dagtilbud, som har taget principperne fra forskningsprojektet til
sig i deres pædagogiske praksis
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•

Møde med en politiker fra en "local authory" i London med henblik på at
tale om udviklingen af de engelske dagtilbud på baggrund af forskning og
ny viden

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Prisen per deltager er 12.998,- inkl. program, fly, hotel, morgenmand og frokost.
Udgifter til udvalgenes studieture afholdes fra særskilt budget til den politiske
organisation. Udgifter til embedsmænds deltagelse i studieture afholdes fra det
specifikke forvaltningsområdes budget.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender programmet for
studieturen til London.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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28.00.00-Ø00-3-16
7.

Besparelse betaling klubber

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter udmøntning af besparelse
vedrørende betaling for klubber og Ungdomsskolen med henblik på anbefaling til
Økonomiudvalg og Byråd om den videre implementering af besparelsen.

Sagsfremstilling
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bad på mødet den 4. december 2017
Børne- og Undervisningsforvaltningen om at udarbejde forslag til udmøntning af
besparelsen. Ligeledes tilkendegav Udvalget, at det ikke ønskede, at der
fremadrettet skal opkræves betaling for medlemskab i klubber og
Ungdomsskolen.
Forvaltningen har været i dialog med Hjørring Ungdomscenter. I 2017 har
Hjørring Ungdomscenter for at kunne imødekomme besparelsen, idet
forældrebetalingen ikke trådte i kraft fra årsskiftet, prioriteret følgende:
•
•
•
•
•

Diskotek nedlægges i Hirtshals og Bindslev (mulighed for evt. at afholde
som lokalt diskotek i klubregi)
Reducering af antal diskoteker i Hjørring fra 10 til 8.
4 årlige rejser/ture reduceres til 1 årlig rejse, kan skifte mellem
sommer/vinter destination.
Opkrævning af betaling for understøttende undervisning fra folkeskolerne
Skærpet opmærksomhed og fokus på igangsatte aktiviteter herunder
antal elever pr. hold samt antallet af tildelte undervisningstimer pr. hold.

Med disse prioriteringer har det været muligt at imødekomme besparelsen.
Hjørring Ungdomscenter foreslår, at der for at imødekomme besparelsen
fremadrettet skal prioriteres med:
•
•
•

Fastholdelse af antal diskoteker som i 2017.
Skolerne skal fortsat betale for understøttende undervisning leveret af
ungdomsskolen.
Begrænset rejseaktivitet
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Økonomi
Indførslen af forældrebetaling var en del af budget 2017-2021 med en samlet
besparelse på 0,764 mio. kr. Besparelsen er udmøntet på klubbernes budgetter.
I 2017 indkom der alene samlet 83.100 kr. i forældrebetaling.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Beslutningsprotokol af 4.12.2017.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til
implementering af besparelsen, som beskrevet i sagsfremstillingen
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender at
forældrebetaling for klubber og Ungdomsskole bortfalder.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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82.18.00-G01-1-18
8.

Utæt tag på bygning ved Tornby Undervisningssted

Resumé
Tagbelægningen på en bygning ved Tornby Undervisningssted er utæt, og der
trænger vand ind i klasselokale. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal
drøfte forvaltningens forslag til håndtering af finansieringen af ny tagbelægning.

Sagsfremstilling
Børne- og Undervisningsforvaltningen har fået en henvendelse fra Byggeri og
Ejendomme vedr. taget på Tornby Undervisningssted, som er utæt. Der er
observeret vandindtrængning gennem taget på bygningen, der er med fladt tag.
Byggeri og Ejendomme har besigtiget tagrummet, og der er konstateret
opfugtning på undersiden af tagpladerne i en sådan grad, at der er blankt vand
flere steder. Taget er ligeledes besigtiget ovenfra, hvor taget virker nedslidt.
Tagbelægningen på i alt 2.315 m2 er fra bygningens opførelse i 1976 og
vurderes at være udtjent.
Ved en midlertidig reparation af taget vil Byggeri og Ejendomme ikke kunne
garantere, at taget efterfølgende vil være tæt.
Byggeri og Ejendomme vurderer, at forholdet kræver akut indgriben og
anbefaler, at der lægges nyt tagpap på hele taget, således at utætheder
elimineres og taget kan udtørre sommeren over, og der undgås angreb af råd og
skimmelsvamp. Samtidig er udhæng og stern så nedslidt, at det bør udskiftes i
samme anledning.
Videre tidsplan:
• 5. februar 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udarbejder
indstilling til Økonomiudvalg og Byråd
• 14. februar 2018: Behandling i Økonomiudvalget
• 28. februar 2018: Endelig godkendelse af forslag til finansiering af nyt tag
ved Tornby Undervisningssted

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Hjørring Kommune
5. februar 2018
Side 23.

Økonomi
Af hensyn til overholdelsen af anlægsrammen og neutralisering af kassevirkning
anbefales det, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,305 mio. kr. til
akut renovering af tag på Tornby Undervisningssted. Det anbefales, at beløbet
samtidig frigives til igangsætning. Projektet finansieres i 2018 ved at reducere det
afsatte rådighedsbeløb til projekt Skole og børnehus i Vrå med 2,305 mio. kr., da
der her i forvejen forventes tidsforskydning mellem 2018 og 2019.
I 2019 tilbageføres 2,305 mio. kr. bevillingsmæssigt til projektet Skole og
børnehus i Vrå fra bevillingen til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
vedligeholdelsespulje på skoleområdet.
Projektets endelige finansiering findes dermed ved at reducere bevillingen til
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på
skoleområdet i 2019 med 2,305 mio. kr. Denne pulje er allerede disponeret i
2018, derfor har denne overgangsordning været nødvendig.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Fugt i undervisningsbygninger kan medføre skimmelvækst. Skimmelsvampe og
andre mikroorganismer kan påvirke luftkvaliteten. Skimmelsvampe vokser på
steder, hvor der er fugt, en passende temperatur og organisk materiale, f.eks.
træ, papir eller lim. Svampevækst opstår først, når der har været fugt i længere
tid. Skimmelsvampe kan også vokse på uorganisk materiale f.eks. beton, men
det kræver meget høj fugtighed (jf. Arbejdstilsynets hjemmeside 22. januar 2018
under Fugt i undervisningslokaler).

Direktionen indstiller,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler, af hensyn til overholdelsen af anlægsrammen og neutralisering af
kassevirkning,
•

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,305 mio. kr. til akut
renovering af tag på Tornby Undervisningssted og at beløbet samtidig
frigives til igangsætning,
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•

•
•

•

•

at projektet i 2018 finansieres ved at reducere det afsatte rådighedsbeløb
til Skole og børnehus i Vrå (projektnr. 301975) med 2,305 mio. kr., da der
her i forvejen forventes tidsforskydning mellem 2018 og 2019,
at beløbet på 2,305 mio. kr. tilbageføres bevillingsmæssigt til
anlægsprojekt Skole og børnehus i Vrå i 2019,
at projektets endelige finansiering findes ved at reducere bevillingen til
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets vedligeholdelsespulje på
skoleområdet i 2019 med 2,305 mio. kr. Denne pulje er allerede
disponeret i 2018, derfor har denne overgangsordning været nødvendig.
at anlægsarbejdet udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende beslutning
om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med
byggeopgaver og
at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bad forvaltningen om at undersøge
nærmere hvilke alternative muligheder, der er for håndtering af sagen, hvorefter
sagen på ny skal behandles.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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00.22.04-A30-20-17
9.
Udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter i 2018

Resumé
Byrådet skal udpege og vælge medlemmer til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter og stedfortrædere herfor.

Sagsfremstilling
De fleste medlemmer af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter skal vælges af
og blandt elever og medarbejdere på Hjørring UngdomsCenter (ungdomsskolen
og Hjørring Ny 10.) samt blandt forældre til elever på Hjørring Ny 10. Der er
imidlertid også enkelte medlemmer af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter,
som Byrådet skal vælge og udpege. Det fremgår således af § 1, stk. 1 i
"Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter", hvilke medlemmer af
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, der skal udpeges og vælges af
Byrådet:
§ 1, stk. 1, litra a: "1 medlem udpeget af Byrådet udenfor Byrådets
medlemskreds".
§ 1, stk. 1, litra b: "3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger
med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser".
Byrådets udpegning af ét medlem udenfor Byrådets medlemskreds
Det fremgår af § 2 i Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter, at:
"Repræsentanten for Byrådet og dennes stedfortræder vælges af Byrådet
udenfor Byrådets medlemskreds snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valget
er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg".
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes overfor Økonomiudvalget og
Byrådet indstille én kandidat og én stedfortræder herfor til posten som
medlemmet af Hjørring UngdomsCenters bestyrelse, der udpeges af Byrådet
udenfor Byrådets medlemskreds. Indstillingen skal efterleve § 10 a i
ligestillingsloven, hvilket bl.a. indebærer, at:
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•

Hvis der indstilles ét medlem, skal der foreslås både en kvinde og en
mand.

•

Hvis der indstilles flere medlemmer, og er det et lige antal, skal der
indstilles lige mange mænd og kvinder, og i tilfælde af et ulige antal skal
der indstilles én mere af det ene køn end af det andet.

Valg af 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig
interesse for ungdomsområdet
Af § 2, stk. 2 i Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter fremgår det, at:
"Repræsentanterne for organisationer eller sammenslutninger og deres
stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.
Valget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og er gældende til
Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg".
Valget af ovenstående eksterne repræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter består af Byrådets valg af én repræsentant for
arbejdsgiversiden, én repræsentant for arbejdstagersiden og én repræsentant for
lokale ungdomsuddannelser.
Ledelsen på Hjørring UngdomsCenter har, efter aftale med Børne- og
Undervisningsforvaltningen, rettet henvendelse til Dansk Byggeri Nordjylland,
LO, EUC Nord, SOSU Nord og Hjørring Gymnasium og HF-kursus i januar 2018
med henblik på at få disse organisationer og institutioner til at foreslå kandidater
til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. Hjørring UngdomsCenter har
informeret førnævnte organisationer og institutioner om, at deres kandidatforslag
til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter skal efterleve § 10 a i
ligestillingsloven.
Dansk Byggeri Nordjylland har ikke kunnet finde en kandidat i sin lokalforening i
Hjørring til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i 2018, hvorfor Børne- og
Undervisningsforvaltningen foreslår, at pladsen som arbejdsgiversidens
repræsentant i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter holdes vakant i den
kommende valgperiode.
De tre lokale ungdomsuddannelser (EUC Nord, SOSU Nord samt Hjørring
Gymnasium og HF-kursus) har bidraget til et samlet forslag til kandidater til
pladsen som de lokale ungdomsuddannelsers repræsentant i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter og stedfortræder herfor. Børne- og
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Undervisningsforvaltningen indstiller på baggrund heraf de kandidater, som EUC
Nord, SOSU Nord samt Hjørring Gymnasium og HF-kursus har foreslået:

•

Mette Vestergård, Afdelingsleder for SOSU Nord i Hjørring (SOSU Nord)

•

Jan Kempf Bertelsen, Uddannelseschef for EUD-området på hele SOSU
Nord (SOSU Nord)

•

Lene Kristensen, studievejleder (EUC Nord)

•

Dennis Kindberg, uddannelseschef (EUC Nord)

•

Elsebeth Gabel Austin, rektor (Hjørring Gymnasium og HF-kursus)

•

Thomas Kaptain, uddannelseschef (Hjørring Gymnasium og HF-kursus)

•

Kristian Bank Møller, studievejleder (Hjørring Gymnasium og HF-kursus)

•

Mette Hyllested (Hjørring Gymnasium og HF-kursus)

EUC Nord har oplyst om, at uddannelsesinstitutionen kun har foreslået Dennis
Kindberg af formelle årsager - dvs. med henblik på at efterleve § 10 a i
ligestillingsloven.
Hjørring Gymnasium og HF-kursus har oplyst om, at Elsebeth Gabel Austin og
Thomas Kaptain er kandidater til at være de lokale ungdomsuddannelsers
repræsentant i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, mens
Kristian Bank Møller og Mette Hyllested er kandidater til at være stedfortræder
for de lokale ungdomsuddannelsers repræsentant.
LO har foreslået følgende kandidater som arbejdstagersidens repræsentant i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter i 2018:
•

Frank Tronborg (3F Skagerak)

•

Karina Lund Kristensen (HK Nordjylland)

LO anbefaler, at Frank Tronborg får pladsen som arbejdstagersidens
repræsentant i bestyrelsen, og at Karina Lund Kristensen bliver stedfortræder
herfor.
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Lovgrundlag
• Folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14. december 2017).
• Ungdomsskoleloven (LBK nr. 438 af 8. maj 2017).
• § 10 a i Ligestillingsloven (LBK nr. 1678 af 19. december 2013).
• Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Byråd indstiller én kandidat og én stedfortræder herfor som medlemmet
af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, der udpeges af Byrådet
udenfor Byrådets medlemskreds.
•

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Byråd indstiller, hvem der skal vælges som repræsentant for de lokale
ungdomsuddannelser, og hvem der skal være stedfortræder herfor.

•

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Byråd indstiller, hvem der skal vælges som repræsentant for
arbejdstagersiden, og hvem der skal være stedfortræder herfor.

•

at pladsen som arbejdsgiversidens repræsentant i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter holdes vakant i den kommende valgperiode
som en konsekvens af, at Dansk Byggeri ikke har kunnet finde en
kandidat i sin lokalforening i Hjørring til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter.
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og
Byråd, at følgende udpeges som medlemmer af bestyrelsen for Hjørring
Ungdomscenter:
• Nikolai Leth Klinge som medlem udenfor Byrådets medlemskreds.
• Lene Kristensen (EUC Nord) som repræsentant og Jan Kempf Bertelsen,
(SOSU Nord) som stedfortræder for uddannelsesinstitutionerne.
• Frank Tronborg (3F) som repræsentant og Karina Lund Kristensen (HK) som
stedfortræder fra arbejdstagersiden.
• at pladsen, som repræsentant, for arbejdsgiversiden holdes vakant
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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00.22.04-A21-1-17
10.
Stillingtagen til henvendelse vedr. sammensætning af Fritids- og
Folkeoplysningsudvalg

Resumé
Der er indsendt en henvendelse vedrørende holdidrættens repræsentation i
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget. På baggrund af Byrådets behandling af
kommissoriet for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget skal Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget tage stilling til om henvendelsen skal medføre ændringer i
sammensætningen af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet d. 8. januar
2018 kommissorium for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget. Efter behandlingen
blev der indsendt en henvendelse fra HI og Fortuna vedrørende holdidrættens
repræsentation i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, jf. bilag 1.
Henvendelsen var vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets behandling af
kommissoriet og Økonomiudvalget indstillede til Byrådet, at "Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget bemyndiges til at tage stilling til henvendelsen fra
Holdidræt, herunder eventuelt udvide udvalget med 1 medlem". Det er således
op til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget at beslutte, om der skal ske
ændringer i sammensætningen af de eksterne repræsentanter i Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan enten vælge at imødekomme
henvendelsen og udvide udvalget med en repræsentant mere eller vælge at
udvalget nedsættes med den fordeling af eksterne repræsentanter, der er
beskrevet i kommissoriet. Kommissoriet er vedlagt som bilag 3.
Ved stillingtagen til henvendelsen fra HI og Fortuna skal udvalget være
opmærksom på, at der ved sammensætningen af Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget skal sikres en bred repræsentation af de forskellige
folkeoplysende aktiviteter, ligesom det skal tilstræbes, at der opnås ligestilling i
udvalgets sammensætning i forhold til køn, alder mv. Indenfor disse krav er det
op til en politisk vurdering, hvordan den eksterne repræsentation i Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget skal være.
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Der er i forbindelse med henvendelsen fra HI og Fortuna udarbejdet et notat med
supplerende oplysninger, der blandt andet viser fordelingen mellem de forskellige
folkeoplysende aktiviteter, ud fra opgørelse af foreninger, der har modtaget
tilskud i 2016. Oversigten kan ses i bilag 2.
Beslutningen om sammensætningen af de eksterne repræsentanter er vigtig i
forhold til afholdelse af valgmøde d. 13. februar 2018, da foreninger m.fl. skal
informeres om, hvilke repræsentanter, der skal vælges på valgmødet, og der skal
informeres om, hvordan valgmødet gennemføres. Konkret vil det således have
betydning for de foreninger, der kan medvirke i valgmødet, om der skal vælges
en eller to repræsentanter for holdidrætten.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag:
1. Henvendelse fra HI og Fortuna
2. Notat med oversigt over folkeoplysende foreninger mv.
3. Foreløbigt kommissorium for Fritids- og Folkeoplysningsudvalg (ikke
konsekvensrettet efter Byrådet behandling)

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra HI
og Fortuna og tager stilling til, om der skal udvides med en repræsentant
mere til holdidrætten.
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Beslutning
Et flertal af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fastholdt den
sammensætning af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, som blev godkendt på
udvalgets møde den 8. januar 2018.
Bjarne Mølgaard (V) og Svenning Christensen (V) ønskede at holdidrætten skulle
have yderligere én plads i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.
Forvaltningen oplyste, at der i det supplerende notat var brugt begrebet
aktivitetstimer, hvor der retteligt burde stå aktivitetstilbud.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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00.01.00-G01-9-17
11.

Orientering fra formanden

Intet.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17
12.

Orientering fra medlemmerne

Intet.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17
13.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om kommende konkurrenceudsættelse af cafeen i
Park Vendia.
Sven Bertelsen (T) var fraværende til punktet.
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