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Åben referat
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18.15.05-Ø40-30-18
1.
Ansøgning fra Hirtshals Skytteforening om hjælp til ventilation i
klublokaler

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning fra Hirtshals
Skytteforening om støtte til forbedringer på foreningens indendørs skydebane i
kælderen på Hirtshals Skole, herunder stillingtagen til delvis frigivelse af
medfinansieringspulje på 0,129 mio. kr.

Sagsfremstilling
1. Etablering af nyt udsugningsanlæg.
Hirtshals Skytteforening ønsker at etablere et udsugningsanlæg på foreningens
indendørs skydebane, da den nuværende ventilation ikke lever op til kravene fra
Skydebaneforeningen Danmark.
Baggrunden for ønsket er, at den nuværende udsugning ikke fungerer optimalt,
hvilket betyder, at der opstår gener ved at opholde sig på skydebanen i længere
tid.
Foreningen introducerede for nogle år siden grovvåben som aktivitet. Den nye
aktivitet betød en stigning på ca. 70 medlemmer, således at det samlede
medlemstal nåede op på ca. 100 medlemmer. På baggrund af problemer med
lugt og støvgener på banen er mange medlemmer imidlertid stoppet gennem den
senere tid.
Pistolskydning foregår indendørs på skolen hele året hver torsdag kl. 19.00, og
skydning med riffel foregår hver mandag fra kl. 18.30 (fra midt i april til ultimo
august skydes der dog på udendørs bane).
Hirtshals Skytteforening har i samarbejde med Skydeforeningen
Danmarks konsulenter m.fl. udarbejdet følgende budget:
Udsugningsanlæg
Uforudsete udgifter og bygherrerådgivning
Forventet bevilling fra Dansk Skydebaneforening - 50 % af
udgifter til udsugningsanlæg (bevilling forventes forlænget)
Nettoudgifter

0,198 mio. kr.
0,030 mio. kr.
-0,099 mio.
kr.
0,129 mio. kr.

Hjørring Kommune
29. oktober 2018
Side 3.

Herudover kommer udgifter til El-arbejde, VVS arbejde samt boring af huller.
Foreningen forventer, at dette arbejde kan udføres ved hjælp af frivilligt
arbejde/sponsorer (jf. dog forvaltningens forudsætninger nævnt nedenfor).
Foreningen har mulighed for at søge om rentefrit lån ved DGI til hel eller delvis
finansiering af udgifterne. Økonomien i foreningen gør dog, at foreningen har
brug for hjælp til finansiering af udgifterne.
Forvaltningen vurderer på baggrund af særlige krav til ventilation til skydebaner,
at det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i det indhentede tilbud.
Ligeledes vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at udvide det eksisterende
ventilationsanlæg på Hirtshals Skole til også at dække den indendørs skydebane
i kælderen på Hirtshals Skole.

2. Udskiftning af lyskilder til LED (indendørs bane).
Hirtshals Skytteforening ønsker udskiftning af lyskilder til LED, da det nuværende
lysanlæg ikke fungerer optimalt.
Udskiftning af belysning
Forventet bevilling fra Dansk Skydebaneforening - 33 %
Nettoudgifter

0,012 mio. kr.
0,004 mio. kr.
0,008 mio. kr.

I ansøgningen fra Hirtshals Skytteforening fremgår også, at foreningen søger om
tilskud til udendørs 25 m bane. Denne ansøgning er annulleret, da foreningen
ønsker at udskyde projektet.

Forvaltningen bemærker:
Det er en forudsætning for bevillingen, at Hjørring Kommune er bygherre for hele
projektet, herunder også i forbindelse med det nødvendige el-arbejde, VVSarbejde og boring af huller. Hjørring Kommune indhenter tilbud på arbejdet, og
udgiften hertil indgår i det samlede projekt.
Udgifter, der overstiger det bevilgede anlægstilskud, skal afholdes af Hirtshals
Skytteforening.
I forbindelse med bevillingen præciseres,
• at lokalerne fortsat anvises vederlagsfrit til Hirtshals Skytteforening efter
reglerne i Folkeoplysningsloven.
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•

•

at Hirtshals Skytteforening er forpligtet til at påse, at skytteforeningens
aktiviteter lovligt kan finde sted i lokalerne, herunder at der er truffet de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og tegnet de nødvendige
forsikringer.
at Hirtshals Skytteforening ikke uden Hjørring Kommunes samtykke kan
udleje/udlåne faciliteterne.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Udgiften kan afholdes af medfinansieringspuljen for 2019, hvor der er afsat 0,500
mio. kr.
Der er pt. ikke disponeret midler af puljen.
Medfinansieringspulje
Ventilation Hirtshals Skytteforening
Restbeløb - udisponeret

0,500 mio. kr.
-0,129 mio. kr.
0,371 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
•
•
•

Ansøgning fra Hirtshals Skytteforening om støtte til udsugningsanlæg og
belysning.
Ideoplæg til pistolbane.
Bevilling fra Skydebaneforeningen Danmark til ventilation på 15 m bane.
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Direktionen indstiller
at Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler
•
•

at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,129 mio. kr. til
ventilationsanlæg til Hirtshals Skytteforening, og
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved en delvis frigivelse af
medfinansieringspuljen på 0,500 mio. i kr. budget 2019.

samt
•

at der gives afslag på ansøgning om støtte til lysanlæg.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at anbefale indstillingen
overfor Økonomiudvalg og Byråd.
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18.15.05-P21-5-18
2.
Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for
2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget taget stilling til forslag til
"Retningslinjerne for tilskud til aktiviteter i frivillige folkeoplysende foreninger" for
2019.

Sagsfremstilling
Det er bestemt i Folkeoplysningsloven, at der skal fastsættes en tilskudsmodel
for tildeling af tilskud til aktiviteter for børn og unge i frivillige folkeoplysende
foreninger. Retningslinjerne er dermed Hjørring Kommunes regler for tilskud til
aktiviteter for børn og unge under Folkeoplysningsloven.
Tilskudsmodellen omfatter: Aktiviteter i frivillige folkeoplysende foreninger, som
f.eks. idræt, spejder, ungdomsklubber og hobbyforeninger.
Efter nuværende tilskudsordning ydes:
• Aktivitetstilskud, kursustilskud og kørselstilskud.
• Lokaletilskud (hallejetilskud og tilskud til øvrige lokaler).
Det foreslås, at følgende ændringer fra 2017 videreføres uændret i 2019:
1. Tilskud til børn og unge med særlige behov.
Der ydes tilskud til børn og unge med særlige behov.
2. Frister
Den ekstra frist 1. september videreføres i 2019. Det betyder, at
1) Eksisterende foreninger får mulighed for at søge om tilskud til
aktiviteter, som ikke var planlagt ved indsendelse af budgetmateriale ved
fristen 15. oktober året før.
2) Nye foreninger får mulighed for at søge om aktivitetstilskud og
lokaletilskud til nye aktiviteter.
.
Takster.
Ændres i h.t. Byrådets takstblad for hhv. svømmehaller, idrætshaller,
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træningssale og gymnastiksale samt i h.t. Folkeoplysningsbekendtgørelsens
bestemmelse vedr. takster for øvrige lokaler.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. § 11, stk. 1.
Byrådet skal vedtage en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for
beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.
Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. kapitel 5 i loven, der omhandler det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde.

Økonomi
Udgifter skal afholde af den samlede ramme for folkeoplysningsområdet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Fritidsaktiviteterne har en væsentlig indflydelse på folkesundheden.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
•
at retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge videreføres
uændret i 2019, idet der dog foretages en regulering af taksterne.

Historik
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, 11. september 2018, pkt. 8:
Indstillingen godkendes.
(Indstilling: Chef for By, Kultur og Erhverv indstiller, at retningslinjer for tilskud til
aktiviteter for børn og unge for videreføres uændret i 2019, idet der dog foretages
en regulering af taksterne).

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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18.15.01-P21-1-18
3.

Retningslinjer til folkeoplysende voksenundervisning 2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til forslag til
"Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning" med virkning fra 2019.

Sagsfremstilling
Det er bestemt i Folkeoplysningsloven, at der skal fastsættes en tilskudsmodel
for tildeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjerne er
dermed Hjørring Kommunes regler for tilskud til voksenundervisning under
Folkeoplysningsloven.
Efter Folkeoplysningsloven ydes tilskud til undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende arrangementer og aktiviteter tilrettelagt
som fleksible tilrettelæggelsesformer.
Tilskuddet er opdelt i to kategorier:
Undervisning
Aflønning af lærere, foredragsholdere og ledere. Det maksimale kommunale
løntilskud er 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. Til
instrumental er det 5/7 og til handicapundervisning 8/9.
10 % af tilskudstilsagnet skal anvendes til debatskabende arrangementer. De
debatskabende arrangementer kan afregnes på andre udgiftstyper end lærerog lederløn.
Foreningen kan anvende 40 pct. af det kommunale løntilskud på fleksible
tilrettelæggelsesformer. Det kan bl.a. være åbne studiekredse, åbne
studieværksteder, workshops, "spørg specialisten" samt IT-baseret
fjernundervisning. De fleksible tilrettelæggelsesformer skal tilrettelægges i
henhold til notat udarbejdet af Oplysningsforbundenes Fællesråd, Dansk
Folkeoplysnings Samråd og KL.
Lokaler
Der kan ydes tilskud på 75 % til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at
anvise egnede offentlige lokaler.
Folkeoplysningsudvalget vurderer de enkelte ansøgninger.
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Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. § 11. stk. 1.
Byrådet skal som en del af retningslinjerne for den folkeoplysende
voksenundervisning vedtage en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget
for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af retningslinjerne.
Folkeoplysningsloven, herunder bl.a. kapitel 4 i loven, der omhandler den
folkeoplysende voksenundervisning.

Økonomi
Retningslinjerne fastlægger fordeling af tilskud inden for den budgetlagte ramme.
Med vedtagelsen af budget 2017 blev der foretaget en reduktion af den
økonomiske ramme til voksenundervisning. Budgetrammen blev reduceret med
ca. 45 % fra 2016 til 2017.
Budgetrammen i 2017 er 1,016 mio. kr. og for 2018 er der budgetteret med en
budgetramme på 1,2 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at retningslinjerne for voksenundervisning for 2018 videreføres uændret i
2019.

Historik
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, 11. september 2018, pkt. 9:
Indstillingen godkendes.
(Indstilling: Chef for By, Kultur og Erhverv indstiller, at retningslinjer for tilskud til
aktiviteter for børn og unge for videreføres uændret i 2019)
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
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27.15.00-P22-1-16
4.
Slutstatus for handleplaner 2017-2018 jf. Hjørring Kommunes
handicappolitik

Resumé
Jævnfør Hjørring Byråds beslutning om afrapportering vedrørende
handleplanerne under handicappolitikken 2017-2018 fremsendes slutstatus for
handleplaner under det tidligere Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalg. Slutstatus
fremsendes til drøftelse og til godkendelse.

Sagsfremstilling
Hjørring Byråd vedtog på mødet d. 30. november 2016 et nyt fokusområde for
2017 og 2018 og de handleplaner, der er med til at udmønte Hjørring Kommunes
Handicappolitik.
Inklusion blev fokusområde for handleplanerne og med et særligt fokus på
"kommunikation i øjenhøjde".
Det tidligere Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalg besluttede på mødet d. 27.
februar 2017 følgende handleplaner og særlige indsatsområder for 2017-2018:
Indsats 1: Administrative rutiner, koordinering og helhedsvurderinger
Indsats 2: Aktiviteter for børn og unge med handicap og særlige behov
Indsats 3: Fortrinsret til idrætsfaciliteter – på udvalgte tidspunkter
Indsats 4: Tilgængelighed og brug af kommunens faciliteter på fritids- og
kulturområdet
Et 5. indsatsområde vedrørende lydavisen hører nu under Økonomiudvalgets
område og behandles her.
Såvel forslag til handleplaner som en midtvejsstatus har været drøftet og
behandlet i det tidligere Folkeoplysningsudvalg.
I vedlagte bilag er handleplanerne gengivet enkeltvist, ligesom der er medtaget
en slutstatus pr. oktober 2018. Gennemførsel af planer er forløbet som planlagt
og forventet og med de ønskede resultater indtil videre.
Som overordnede konklusioner i forhold til slutstatus kan følgende fremhæves:
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- Administrationen vurderer, at der er en række handleplaner, der har ”overlevet
sig selv”. Hermed menes, at handleplanerne ikke længere bør have karakter af
særlige indsatsområder, men at de efterhånden er en integreret del af den
daglige drift, og at der løbende bliver taget hånd om de handicaprelaterede
problemstillinger, der opstår både på forvaltningsniveau og decentralt. Det er ikke
forvaltningens vurdering, at fokus derved nedprioriteres og emnerne vil fortsat
have stor bevågenhed. Det gælder eksempelvis indsats 1, 3 og 4.
- Det er især handleplanen vedr. foreningstilbud til børn og unge med særlige
behov dvs. indsats nr. 2, der har haft størst fokus i administrationen og med et
deraf følgende højere aktivitetsniveau. Det er administrationens vurdering, at der
fortsat er et stort udviklingspotentiale i området, da det tager et stykke tid at få
initiativerne ”løbet i gang”. Det er samtidig erfaringen, at en koncentration af
ressourcerne formentlig har en større blivende effekt i forhold til at brede sig over
for mange indsatser.
- Det er generelt forvaltningens erfaring, at et godt og konstruktivt samarbejde
med foreningerne/organisationerne er en helt afgørende forudsætning for at få
skabt resultater og løsninger med den ønskede effekt. Et samarbejde, som
fungerer tilfredsstillende, men som kan udbygges yderligere til gavn for både
borgerne, foreningerne og også Hjørring Kommune.
Efter behandling i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget bliver slutstatus på
handleplanerne videresendt til godkendelse i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget og forventes godkendt i Hjørring Byråd i december 2018.
I 2019 vil der blive fremsendt forslag til nye handleplaner under Hjørring
Kommunes handicappolitik gældende for 2019 og 2020.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at initiativerne og handleplanerne er et vigtigt bidrag til at
nå målene i Hjørring Kommunes sundhedspolitik - både vedr. den fysiske og
mentale sundhed.

Bilag:
Slutstatus: Indsats 1 for 2017 og 2018: Administrative rutiner, koordinering og
helhedsvurderinger
Slutstatus: Indsats 2 for 2017 og 2018: Aktiviteter for børn og unge med
handicap og særlige behov
Slutstatus: Indsats 3 for 2017 og 2018: Fortrinsret til idrætsfaciliteter – på
udvalgte tidspunkter
Slutstatus: Indsats 4 for 2017 og 2018: Tilgængelighed og brug af kommunens
faciliteter på fritids- og kulturområdet

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at slutstatus for handleplanerne drøftes og godkendes

Historik

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, 23. oktober 2018, pkt. 7:
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at slutstatus for handleplanerne
godkendes.
For indsats 1, 3 og 4 finder udvalget det positivt, at man fremadrettet vil arbejde
med samme opmærksomhed tidligt i processerne.
For indsats 2 finder udvalget, at der stadig er et stort og uudnyttet potentiale for
udvikling og resultater på området. Udvalget finder det derfor positivt, at
arbejdsgruppen vedr. sårbare børn og unge fortsætter – det ses som en
indikation på, at intentionerne føres videre udover handleplanperioderne.
Knud Larsen gjorde opmærksomhed på, at handleplanerne har medvirket til at
anerkende foreningernes indsats i forhold til udmøntning af Hjørring Kommunes
Handicappolitik.
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte slutstatus og tog
bemærkningerne fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget til efterretning.
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27.15.00-P22-1-16
5.
Handicappolitik - Slutstatus på Handleplan 2017-2018 for Børne- og
Undervisningsforvaltningen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget forelægges slutstatus på Handleplan
2017-2018 for Handicappolitikken i Børne- og Undervisningsforvaltningen til
godkendelse

Sagsfremstilling
1. Rammerne for arbejdet med Hjørring Kommunes Handicappolitik
Hjørring Kommunes Handicappolitik (se bilag 1), der blev vedtaget i februar
2012, har til formål at sikre, at borgere med handicap har mulighed for at deltage
i samfundslivet. Politikken indeholder ikke i sig selv forslag om konkrete initiativer
og handlinger, men er et værktøj for kommunes indsats på handicapområdet.
Handicappolitikken kan dermed ikke stå alene, hvorfor den følges op af toårige
handleplaner, der udarbejdes af de enkelte udvalgsområder. Handleplaner
beskriver de konkrete initiativer og aktiviteter, der forventes gennemført indenfor
det pågældende udvalgsområde i handleplansperioden.
De toårige handleplaner skal evalueres årligt, hvorfor Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget nu forelægger slutstatus på Handleplan 2017-2018 for
Børne- og Undervisningsforvaltningen til godkendelse.
2. Slutstatus på Handleplan 2017-2018 for Børne- og Undervisningsforvaltningen
I Handleplan 2017-2018 har fokusområdet været ”Inklusion” med særligt fokus
på ”kommunikation i øjenhøjde”. Formålet har været at styrke den ligeværdige og
inkluderende dialog mellem borger og kommune.
Et sammendrag af slutstatus på Handleplan 2017-2018 for Børne- og
Undervisningsforvaltningen præsenteres nedenfor, og i bilag 2-4 findes den
komplette slutstatus for de tre sektorer (skoleområdet, dagtilbudsområdet og
børne- og familieområdet) i Børne- og Undervisningsforvaltningen.
2.1 Slutstatus for skoleområdet
Indsatsen på skoleområdet har haft fokus på følgende:
• Differentieret kommunikation
• Målrettet indsats i forhold til forældresamarbejde
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•

Aktionslæring i forhold til at afprøve nye former for forældresamarbejde

Målet med indsatsen er, at skole og forældre samskaber en udviklingsproces for
barnets læring og trivsel gennem god kommunikation.
På skoleområdet har man fået forældrenes perspektiv på det gode
forældresamarbejde ved at stille forældrene nogle spørgsmål om, hvordan man
sikrer det bedst mulige samarbejde mellem forældre og professionelle på skolen.
Derudover har medarbejderne på tværs af afdelinger og team talt om deres
erfaringer med forældresamarbejdet. Dette har resulteret i, at teamene har
udarbejdet fem principper for det gode forældresamarbejde, som danner
grundlag for, hvordan praksis skal se ud i den enkelte afdeling med det enkelte
teams forældregruppe. De fem principper er følgende:
1) Kontraktering med forældrene
2) Barnet i centrum
3) Forældrene er en ressource
4) Vi møder forældrene med anerkendelse
5) Forberedelse af "svære" samtaler
De erfaringer, skoleområdet har fra midtvejsstatus, hvor forældrene er inddraget i
beskrivelsen af "det gode forældresamarbejde" bruges på følgende måde:
• I teamets refleksioner over mål og indhold i samarbejdet i skoleåret 20182019
• I teamets forventningsafstemning med det enkelte forældrepar.
Skoleområdet har opnået en fortløbende opmærksomhed på, hvad det åbne,
tillidsfulde og respektfulde samarbejde mellem ansatte og forældre har betydet
for elevernes udvikling og trivsel. Desuden er der færre elevsager, der kræver
inddragelse af leder, grundet dårlig kommunikation mellem parterne.
2.2 Slutstatus for dagtilbudsområdet
Indsatsen på dagtilbudsområdet har fokus på tidlig opsporing og
kommunikation/information og efterfølgende koordinering af kommunale
indsatser, både for kommunale og private tilbud. Målet med indsatsen er
følgende:
•
•

At opnå et tidligt kendskab til børn med særlige udfordringer og til
tværfaglige muligheder
At opnå tydelige arbejdsgange i den tidlige opsporing, opfølgning og
brobygning.
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I forhold til målet om at opnå et tidligt kendskab til børn med særlige udfordringer
og til tværfaglige muligheder, så er det et mål, der løbende arbejdes med.
Børnelinealen er blevet implementeret, og dermed har medarbejderne fået et
redskab, de kan bruge i arbejdet med tidlig opsporing.
Trivselsforum, som er et tværfagligt kompetenceteam for 0-2 års området, er
blevet etableret. Heri afholdes der løbende møder, og der samarbejdes på tværs
af faggrupper. Igennem Trivselsforum er der etableret tydelige arbejdsgange i
den tidlige opsporing, opfølgning og brobygning. Der er endvidere blevet
etableret samarbejde med Handicapafdelingen og PPR om at vidensdele, og om
at udvikle fælles udredningsmateriale, således at arbejdsgangene smidiggøres,
og det tværfaglige samarbejdes styrkes.
2.3 Slutstatus for børne- og familieområdet
Indsatsen på børne- og familieområdet har fokus på at opkvalificere
medarbejderne på børne- og familieområdet med specialistviden/øget faglig
viden og sikre, at medarbejderne kan kommunikere deres specialistviden til
borgerne, således at kommunikationen foregår i øjenhøjde.
Slutstatus for børne- og familieområdet er opdelt i fire underområder: 1)
Myndighed, 2) SSP og PPR, 3) Sundhedsplejen og 4) Center for børn, unge og
familier
2.3.1 Myndighed
Målet er, at medarbejderne i myndighed opkvalificeres i procesfacilitering og
samtaleteknik i retning af en mere løsningsfokuseret og inddragende tilgang til
samarbejdet med borgeren og borgerens netværk.
Medarbejderne i Myndighed har gennemført kursus i Signs of Safety og
Empowerment i samtalen. Der arbejdes desuden løbende med forankring af
både Signs of Safety og Empowerment som metoder/tilgange i medarbejderne i
Myndigheds daglighed. Medarbejderne i Myndighed er blevet bedre til
procesfacilitering og har opnået flere samtaleteknikker i retning af en mere
løsningsfokuseret og inddragende tilgang til samarbejdet med borgeren og
borgerens netværk. Dette betyder, at medarbejderne i højere grad end tidligere
kommunikerer med borgeren på en løsningsfokuseret og inddragende måde og
bevidst anvender konkrete faglige værktøjer i samtalerne/møderne.
2.3.2 SSP og PPR
Målet er, at medarbejderne kompetenceløftes med specialiseret faglig viden,
således at dette kan sikre børn, unge og deres familier bedst mulige løsninger i
forhold til problemstillinger.
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SSP og PPR har gennemført et større kursusforløb i temaerne
autismespektrumforstyrrelser, angst og intervention heri samt
tilknytningsforstyrrelser/mentalisering. Kursusforløbene har resulteret i, at man i
SSP og PPR har fået styrket specialviden og kompetencer til rådgivning og
vejledning af samarbejdspartnere og forældre.
2.3.3 Sundhedsplejen
Målet er, at medarbejdernes nuværende kompetencer kvalificeres, således at det
kan sikre forældre, børn og unge bedst mulige løsninger i forhold til gældende
problemstillinger. Derudover er målet at inddrage forældre/omsorgspersoner,
børn og unge i det omfang, det er muligt i forhold til at finde løsninger på aktuelle
problemstillinger.
I Sundhedsplejen er en gruppe sundhedsplejersker blevet uddannet i
mentalisering, og den svære samtale har ligget implicit i de kurser, som
sundhedsplejen har deltaget i i løbet af året. Uddannelsen har medført, at
sundhedsplejen har opnået konkrete redskaber, som har medvirket til at
kvalificere den inddragende kommunikation.
2.3.4 Center for børn, unge og familier
Målet er, at medarbejderne opkvalificeres i at kommunikere samt afholde
samtaler med barnet, den unge, familien og netværket på en mere inddragende
måde.
I center for børn, unge og familier har alle medarbejdere gennemført uddannelse
i Mentalisering og Empowerment, hvilket har resulteret i, at medarbejderne har
opnået konkrete redskaber, som både kvalificerer deres kommunikation og deres
terapeutiske arbejde med børn, unge og familier.
3. Samlet slutstatus for Handleplan 2017-2018 ift. Hjørring Kommunes
Handicappolitik
I løbet af september-oktober 2018 behandler de enkelte fagudvalg slutstatus for
deres fagudvalgs Handleplan 2017-2018 ift. Hjørring Kommunes Handicappolitik.
Herefter udarbejdes samlet slutstatus for Handleplan 2017-2018 (for hele
Hjørring Kommune), som forelægges Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
(onsdag den 5. december 2018), Økonomiudvalget (onsdag den 12. december
2018) og Byrådet (onsdag den 19. december 2018).
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Lovgrundlag
Udarbejdelse af en kommunal handicappolitik er ikke et lovkrav. Politikken
udarbejdes med udgangspunkt i kommunalfuldmagten.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Bilag 1: Handicappolitik for Hjørring Kommune
Bilag 2: Handicappolitik - Slutstatus på Handleplan 2017-2018 for skoleområdet
Bilag 3: Handicappolitik - Slutstatus på Handleplan 2017-2018 for
dagtilbudsområdet
Bilag 4: Handicappolitik - Slutstatus på Handleplan 2017-2018 for børne- og
familieområdet

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender slutstatus for
Handleplan 2017-2018 for Børne- og Undervisningsforvaltningen ift.
Hjørring Kommunes Handicappolitik

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte slutstatus.
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00.30.02-Ø00-4-17
6.

Opfølgning på vedtaget budget 2019-2022 BFU

Resumé
Som følge af Byrådets endelige vedtagelse af budget 2019-2022 d. 10. oktober
2018 orienteres Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om konsekvenserne
af budgetvedtagelsen for Udvalgets område.

Sagsfremstilling
D. 10. oktober 2018 godkendte Byrådet budgettet for 2019 samt
budgetoverslagsårene 2019-2022.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget får derfor i det følgende en orientering
om de ændringer, der er indarbejdet i budget 2019-2022 som følge af
budgetvedtagelsen og den efterfølgende proces i forhold til udmøntningen af
budgetændringerne.
Bortfald pulje på 3. mio. kr.
Det er besluttet, at puljen på 3 mio. kr., der tildeles til skolerne, fra 2019
bortfalder. Puljen har bl.a. været anvendt til afledte udgifter ved konvertering af
understøttende undervisning, klasser med høje klassekvotienter mv.
Ny model vedrørende kompensation for høje klassekvotienter
Med budgettet blev det vedtaget, at der skal implementeres en ny model for
kompensation for høje klassekvotienter, hvor der tildeles 75.000 kr. pr. klasse på
26 eller flere elever. Den nye ordning kræver fornyet stillingstagen til principperne
for opgørelse af antallet af klasser, der modtager kompensation. Børne- og
Undervisningsforvaltningen udarbejder derfor forskellige forslag til modeller til
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling d. 12. november 2018.
Rammebesparelse decentrale institutioner Sektor Undervisning
Der er vedtaget en rammebesparelse på de decentrale institutioner på Sektor
Undervisning på 3,3 mio. kr. i 2020 svarende til 0,8 % af budgettildelingen i 2019,
7,7 mio. kr. i 2021 svarende til 1,8 % af budgettildelingen i 2019 og 6,4 mio. kr. i
budget 2022 og fremefter svarende til 1,5 % af budgettildelingen i 2019.
Rammebesparelsen udmøntes konkret på de decentrale økonomier ud fra det
vedtagne budget 2019. Udmøntningen af rammebesparelsen fremgår af bilag 1.
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Midler til to-sprogsområdet
Det er besluttet, at rammen til tildeling til modtagerforløb samt supplerende
undervisning i dansk for to-sprogede elever skal reduceres med 25 %. Den
konkrete udmøntning af reduktionen er dermed sket ved, at de
elevtalsafhængige takster til hhv. modtagerforløb samt supplerende undervisning
i dansk i tildelingsmodellerne til skole- og specialklasseområdet er reduceret med
25 %.
Reduktion i midler til kompetenceudvikling skoler og dagtilbud
Det er besluttet, at rammen til kompetenceudvikling på undervisnings- og
dagtilbudsområdet skal reduceres med samlet 2 mio. kr. netto. i budget 2020 og
2021.
Ændret åbningstid SFO
Det er besluttet, at den ugentlige åbningstid i SFO skal reduceres med 1 time,
hvorved der opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. Den konkrete udmøntning er
sket ved at reducere lønbudgettet til SFO-erne og konsekvenserne på
serviceniveauet vil fremgå af serviceinformationerne for 2019, der efter
budgetvedtagelsen godkendes i Byrådet d. 31. oktober 2018.
Serviceinformationerne for SFO-området er vedlagt sagsfremstillingen til
orientering.
Lokal lærertidsaftale på skoleområdet
Det er besluttet at udvide rammen til Sektor Undervisning med 4,686 mio. kr. fra
2019 og frem vedrørende den nye lokalaftale på lærerområdet. Forvaltningen er i
gang med at udarbejde forslag til konkret udmøntning af midlerne, der
forelægges Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til behandling d. 12.
november 2018.
Afdelingsleder på dagplejen
Den økonomiske ramme til ledelse på dagplejen er reduceret svarende til én
afdelingslederstilling. I 2019 har reduktionen halvårseffekt og fra 2020
helårseffekt. Den konkrete implementering af reduktionen sker administrativt.
Lukkedag på dagtilbudsområdet
Der indføres lukkedag fredag efter Kristi himmelfartsdag på dagtilbudsområdet
med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune, hvorved der opnås en
besparelse på 0,373 mio. kr. Konsekvensen på åbningstiden er indarbejdet i
serviceinformationerne, der efter budgetvedtagelsen godkendes i Byrådet d. 31.
oktober 2018. Serviceinformationerne for dagtilbudsområdet er vedlagt
sagsfremstillingen som bilag.
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Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2
Det er besluttet, at antallet af områdeledere skal reduceres med 1 stilling fra
2020. Der udarbejdes derfor forslag til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
om, hvordan dagtilbudsstrukturen kan tilpasses den nye ledelsesstruktur. Det
forventes, at sagen forelægges Udvalget til behandling i løbet af første kvartal
2019.
Tilskud til selvejende haller
Det er besluttet at reducere rammen til tilskud til selvejende haller med 0,250
mio. kr. i 2019 stigende til 0,4 mio. kr. i 2020 og fuld indfaset med 0,5 mio. kr. i
2021. Besparelsen udmøntes ved forholdsmæssig reduktion af tilskud på alle
lokaliteter i haltilskudsmodellen, når tilskudsrammen er fuldt udnyttet.
Hjørringhallerne - reduceret driftstilskud
Det er besluttet at reducere driftsrammen for Hjørringhallerne med 0,1 mio.kr. i
2020 og 0,230 mio. kr. fra 2021 og frem. Besparelsen udmøntes decentralt ved
fortsat optimering af grunddrift samt planlægning på hallerne.
Ungestrategi
Af budgetforliget indgik en hensigtserklæring om udarbejdelse af en
sammenhængende ungestrategi for alle unge, der skal sikre bedre overgange fra
grundskolen til uddannelse og job. Den sammenhængende ungestrategi skal
behandles i Byrådet i løbet af foråret 2019 og indarbejdes i budget 2020-2023.
Ungestrategien skal ses som en fælles indsats på tværs af Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, hvor det
handler om med afsæt i den enkelte unge at få indsatserne på tværs af
Udvalgsområderne til at spille sammen.
Der skal derfor frem til byrådsbehandlingen i foråret arbejdes med en proces,
hvor det fælles ønske i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om en sammenhængende
ungestrategi skal realiseres.
Anlæg
Investeringsoversigten for 2019-2022 er vedlagt sagsfremstillingen, men der
henledes især opmærksomhed på følgende projekter:
Opstart af nyt børnehus i Område Øst er med vedtagelsen af budget 2019 blevet
fremrykket til opstart i 2019 i stedet for 2020 på grund af stigende børnetal. Der
er afsat 40 mio. kr. til projektet, hvoraf der i 2019 er afsat 9 mio. kr., mens der i
både 2020 og 2021 er afsat 15,5 mio. kr.
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Periodisering af budget til etablering af ny skole og børnehus i Vrå er med
vedtagelse af budget 2019 ændret, da det ikke er muligt at bruge den oprindelige
bevilling i 2019 så hurtigt, som først antaget. Der er herefter i 2019 afsat 43,5
mio. kr., mens den resterende bevilling er fordelt med 53 mio. kr. i 2020 og 45
mio. kr. i 2021.
Da bygningen i Dronningensgade skal forlades, skal Hjørring Musiske Skole
finde andre lokaler. Der skal derfor indkøbes andre lokaler til skolens centrale
funktioner. Børne- og Undervisningsforvaltningen kommer med forslag til
scenarier. Der er afsat 12,3 mio. kr. til projektet, der er fordelt med 5,3 mio. kr. i
2019 og 7 mio. kr. i 2020.
Alle anlægsprojekter på investeringsoversigten kommer til politisk behandling i
Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget og Byrådet med uddybende beskrivelse
af projektet samt anmodning om frigivelse af beløb.

Lovgrundlag
BEK nr. 1007 af 27/06/2018 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Område-MED har løbende været inddraget i budgetprocessen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Budgettet fastlægger den økonomiske ramme, der har betydning for
sektorområdernes driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange med
betydning for børn, unge og medarbejderes sundhed og arbejdsmiljø.

Bilag
1. Fordeling af rammebesparelser på decentrale institutioner Sektor
Undervisning
2. Serviceinformationer for SFO-området
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3. Serviceinformationer for dagtilbudsområdet
4. Investeringsoversigt budget 2019-2022

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Udvalget ønskede at følge udviklingen på tosprogsområdet på baggrund af
takstreduktionen.
Svenning Christensen (V) deltog ikke i punktet.
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27.00.00-A00-10-16
7.

Nøgletalskatalog fra Socialstyrelsen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om indholdet i
nøgletalskataloget fra Socialstyrelsen

Sagsfremstilling
Hjørring Kommune er i færd med at omlægge indsatsen for socialt udsatte børn
og unge mod at være tidligere forebyggende og mere effektive indsatser. Et
vigtigt redskab i omstillingen er muligheden for at følge op på mål og resultater
undervejs i omstillingsprocessen.
Kommunen indgår som rådgivningskommune i Socialstyrelsens projekt om
tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner, som følger
og sætter fokus på udviklingen i kommuner, der omlægger i denne retning.
Socialstyrelsen har udarbejdet et nøgletalskatalog indeholdende 12 indikatorer,
som tilsammen skal give en pejling på, om kommunens samlede udvikling
bevæger sig i den ønskede retning. Nøgletallene er bygget op omkring trinene på
indsatstrappen. Vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling er en power point
præsentation, som beskriver projektet med nøgletalskataloget, samt en
gennemgang af nøgletallene.
Børne- og Familiechefen vil præsentere elementer i nøgletalskataloget på mødet.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag: Beskrivelse af nøgletalsprojektet

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Svenning Christensen (V) deltog ikke i punktet.
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00.01.00-A26-63-18
8.

Elevfordeling skoler 2018/2019

Resumé
Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer om elevfordelingen på skolerne
for skoleåret 2018/2019.

Sagsfremstilling
Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer om den elevfordeling, der er
gennemført på skolerne for skoleåret 2018/2019.
Samlet set er der for skoleåret 2018/2019 oprettet 256 klasser for de 5.494
elever, der pr. 5. september 2018 er indmeldt i 0. - 9. klasse. Det gennemsnitlige
antal elever i de etablerede klasser ligger på 21,5. På tværs af skolevæsenet er
der dog forskel på antallet af elever i de enkelte klasser. Spændet går fra 29
elever i den klasse, hvor der er flest elever, til 10 elever, der hvor der er færrest
elever.
I nedenstående figur vises spændet over antal elever i de etablerede klasser:

Som det fremgår, er der etableret flest klasser med henholdsvis, 20 og 25 elever
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- med hver 28 klasser. Flertallet af klasserne, i alt 192, ligger i spændet fra 19 til
26 elever.
Yderst i spændet er der etableret 1 klasse med 29 elever, 6 klasser med 28
elever, 4 klasser med 27 elever og 24 klasser med 26 elever, mens der er
etableret 53 klasser med færre end 19 elever. Det er kendetegnende, at de fleste
klasser med mere end de gennemsnitlige 21,5 elever (i samlet skolevæsen)
ligger i Hjørring by, mens der er flere klasser med færre end 21,5 elever (i samlet
skolevæsen) udenfor Hjørring, hvilket hænger sammen med, at der er flere
mindre undervisningssteder udenfor Hjørring by.
I nedenstående figur ses fordelingen af klasserne udenfor Hjørring by:

Som det fremgår her, er der etableret 1 klasse med 29 elever og 2 klasser med
28 elever. Derudover fremgår det, at der er etableret 30 klasser med 24-27
elever. I hovedparten af klasserne, i alt 65 klasser, er der mellem 18 til 23 elever.
Der er etableret 34 klasser med 17 eller færre elever.
I den følgende figur fremgår fordelingen af klasser på skolerne i Hjørring by:
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Som det fremgår her, er der etableret 4 klasser med 28 elever. Derudover
fremgår det, at der er oprettet 48 klasser med mellem 24-27 elever og 44 klasser
med mellem 21-23 elever. Der er på skolerne i Hjørring etableret 28 klasser med
20 eller færre elever. Desuden fremgår det også af tabellen, at den mindste
klasse er med 13 elever – her 1 klasse.
I nedenstående skema ses klassekvotienter for opgørelsen af elevtallet pr. 5/92016 - samt elevtallet pr. 05/09.2017 sammenholdt med indeværende års
klassekvotienter pr. 5/9-2018.
Skole
Hirtshals
Skolecenter
Sindal Skolecenter
Vrå Skolecenter
Tårs Skole
Nordvestskolen
Sydøstskolen
Samlet skolevæsen

Klassekvotient 5/9 2016 Klassekvotient 5/9 2017 Klassekvotient 5/9 2018
22,2
20,7
21,7
20,4
23,2
25

20,7
21,1
20,7
19,6
22,2
25,3

19,3
21,5
20,4
19,1
21,8
24,0

22,6

22,1

21,5

Den gennemsnitlige klassekvotient på kommuneniveau er faldet med 0,6 elev fra
2017 til 2018, hvilket er et udtryk for en generel tendens på tværs af
skolecentrene. Med undtagelse af Sindal skolecenter er de gennemsnitlige
klassekvotienter faldet fra 2017 til 2018. Dette skyldes generelt et faldende
elevtal.
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Overblik over antallet af elever i klasserne på de enkelte skoler fremgår af bilag 1
"Antal klasser 2018/2019".
På bilag 2 fremgår en specifikation af klassedelingen på skoler og
undervisningssteder. Her fremgår det også, hvordan eleverne er fordelt på de
enkelte årgange og spor.

Lovgrundlag
Folkeskolelovens § 25.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Antal klasser 2018/2019
2. Elev- og klassetal 2018/2019

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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17.03.08-G01-9-18
9.

Nøgletal specialklasseområdet 2018

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen på
specialklasseområdet i Hjørring Kommune de sidste 10 år.

Sagsfremstilling
Denne sagsfremstilling giver en oversigt over udviklingen i elevtallet til
specialklasser de sidste 10 skoleår.
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I tabellen ovenfor, er elevtallene til specialklasser opgjort primo august måned for
hvert skoleår.
Den blå linje viser Hjørring Kommunes elever, og den røde linje viser elever fra
andre kommuner, som går i Hjørring kommunes specialklasser.
Elevtallene er Hjørring Kommunes elever, der er visiteret til specialklasser på
Hjørring Skolen.
Den angivne procentsats, er Hjørring Kommunes visiterede elever til
specialklasser i forhold til det samlede antal elever i Hjørring Kommunes
folkeskoler.
Elever fra andre kommuner i Hjørring Kommunes specialklasser er indsat
nederst i oversigten. Disse elever er ikke specificeret på de enkelte
specialklassetilbud.
Hjørring Kommunes elevtal i specialklasser er stigende fra skoleåret 2009/10 til
2011/12, hvorefter det falder markant. Dette skyldes, at Hjørring Byråd i 2011
vedtog helhedsplanen på specialundervisningsområdet, der betød, at flere elever
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skulle inkluderes på almenskolerne samtidig med, at der var en
rammebesparelse på i alt 21,8 mio. kr. over en 4-årig periode.
Rammebesparelsen blev opfyldt gennem helhedsplanen på
specialundervisningsområdet, således de økonomiske udfordringer kunne
håndteres samtidig med, at der skulle skabes de bedst mulige betingelser for, at
elever med særlige behov kunne få et tilfredsstillende undervisningstilbud tættest
muligt på nærmiljøet og almenområdet. Nogle af de vigtigste elementer i
helhedsplanen var:
1. Specialklasserne forbliver placeret på folkeskolerne, hvor der er mulighed for
at møde alle typer af børn.
2. De samlede midler til inklusion blev decentraliseret til skolerne pr. 1. januar
2012.
3. Skolecentrene betaler den gældende takst for det pågældende
specialklassetilbud, ved visitation til specialklasse.
Formålet med decentraliseringen var bl.a. at give skolerne bedre muligheder for
at iværksætte fleksible undervisningstilbud i nærmiljøet for de elever, der har
særlige undervisningsbehov og dermed understøtte inkluderende læringsmiljøer.
Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud på
egen skole, støttetimer eller til at købe en plads på et specialklassetilbud ved
Hjørring Skolen efter gældende takststruktur.
I forbindelse med Inklusionsloven blev der i 2012 indført en national målsætning
om, at 96 % af folkeskoleeleverne skulle inkluderes i folkeskolens almene
klasser. Hjørring Kommune valgte dog ved budget 2015 at skærpe
målsætningen yderligere, således at målsætningen i Hjørring Kommune blev 97
%. Den nationale målsætning blev fra skoleåret 2016/17 fjernet efter anbefalinger
fra en ekspertgruppe, nedsat af regeringen.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede den 25/6-2018 at fjerne den
lokalt besluttede målsætning på 97 %. Begrundelsen var, at det ikke skulle være
et spørgsmål om kvantitative mål for andelen af elever i almenundervisning men i
stedet kvalitative mål om at styrke folkeskolens inkluderende læringsmiljø til gavn
for alle elever, og målet om, at alle elever skal udvikle sig fagligt og socialt.
Udviklingen i de enkelte specialklassetilbud er siden 2011/12 faldet fra 437
elever til 359 elever i skoleåret 2012/13 og til skoleåret 2013/14 er elevtallet
faldet yderligere til 253 elever. De store fald var udløst af helhedsplanen, hvor
G1-klasserne (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) blev nedlagt og
afløst af G3-klassen (udskoling for elever med generelle
indlæringsvanskeligheder).
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Efter indførelsen af helhedsplan på specialundervisningsområdet i 2011 har der
fra skoleåret 2013/14 samlet set været et stabilt antal elever i specialklasserne
frem til og med skoleåret 2017/18. I skoleåret 2018/19 ses en stigning i antallet af
specialklasseelever på 18 elever i forhold til skoleåret 2017/18, der begrundes i
flere elever i Kontaktklasserne og TF-klasserne.
Foruden specialklasseelever i Hjørring Kommunes specialklassetilbud har
Hjørring Kommune også elever gående i andre kommuners specialklassetilbud.
En overvejende del af disse elever er anbragt i andre kommuner og har deres
skolegang i en specialklasse, andre elever er visiteret direkte dertil af Hjørring
Kommune, hvis Hjørring Kommune ikke har haft et egnet specialklassetilbud i
vores egen kommune.
En lille del af eleverne benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænsen.
Oversigten viser udviklingen af elever gående i andre kommuners
specialklassetilbud.

Elevtallet er opgjort ved startet af hvert skoleår.
Interne skoler er betegnelsen for de elever, der er anbragt på et opholdssted,
hvor de har intern skole, som deres elever undervises i.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand.
Folkeskoleloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til
efterretning.Udvalget ønsker en orientering om Kløverklassen på et senere
udvalgsmøde.
Mai-Britt Beith (S) deltog ikke i punktet.
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81.28.00-A00-3-16
10.

Orientering om sygefravær

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen i
sygefraværet for perioden januar 2015 til september 2018 i Børne- og
Undervisningsforvaltningen.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen i
sygefraværet for perioden januar 2015 til september 2018 i Børne- og
Undervisningsforvaltningen.
I Børne- og Undervisningsforvaltningen håndteres sygefraværet i henhold til
Sygefraværspolitikken i Hjørring Kommune, som skal sikre at ledelse og
medarbejdere på en aktiv og værdig måde støtter den enkelte medarbejder i en
sygdomsperiode eller i gang efter et længerevarende sygdomsforløb. I
forvaltningen anvendes indsatsen "Tidlig Indsats" og herunder bl.a. brug af
fastholdelseskonsulent. Der gøres brug af E-håndbog om sygefravær, som er et
hjælpeværktøj til lederne i deres daglige håndtering af sygefravær. Lederne får
også et advis i form af en mail fra SD, når en medarbejder har været fraværende
7 dage i sammenhæng – og tidspunktet for handling i forhold til tidlig indsats er
nået. Endelig kommer der et advis, når en medarbejder har haft 3 sygeperioder
indenfor 3 måneder (atypisk fravær).
I Område-MED gennemgås og drøftes sygefraværsstatistik for Børne- og
Undervisningsforvaltningen to gange årligt. I Sektor-MED Dagtilbud og
Undervisning gennemgås og drøftes sygefraværsstatik ved hvert møde. I SektorMED Børn og Familie og Arbejdsplads-MED Administration og Udvikling
gennemgås og drøftes sygefraværsstatistik ved hvert 3. møde. Alle arbejdspladsMED i Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder løbende med sygefraværet
og inddrager sygefraværet i deres arbejdspladsvurderinger (APV).
Den 7. september 2018 var Område-MED på studietur, hvor der blandt andet var
et oplæg fra Københavns Kommune, Arbejdsmiljø vedrørende baggrund og
erfaringer med oprettelse af en Task Force, der rykker ud til skoler og
daginstitutioner med et særligt højt sygefravær.
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Til orientering om udviklingen i sygefraværet er der udarbejdet oversigter for hele
Børne- og Undervisningsforvaltningen og på de enkelte områder - Administration
og Udvikling, Børne- og Familieområdet, Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.
Sygefraværsstatistikker kan påvise tendenser, men der ligger mange forhold til
grund for resultatet, bl.a. medarbejdernes alder, køn, fordeling på
personalegrupper, arbejdsopgaver, trivsel, arbejdsmiljø og hvornår der
iværksættes opsigelse af syge medarbejdere. Sygefraværsstatistikker må derfor
ikke give anledning til at drage endegyldige konklusioner.
Børne- og Undervisningsforvaltningen:
Sygefraværet i Børne- og Undervisningsforvaltningen viser et lille fald i
sygefraværet fra år 2015 til 2017. Sygefraværet i Børne- og
Undervisningsforvaltningen ligger på niveau med Hjørring Kommunes samlede
sygefravær for år 2015 til 2017.

For år 2018 kan der kun opgøres for 3. kvartal og sammenlignes 3. kvartal fra år
2015 til 2018 er sygefraværet for 3. kvartal i 2018 lavere end de tre foregående
år.
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Administration og Udvikling:
Sygefraværet for Administration og Udvikling viser en stigning i sygefraværet fra
3. kvartal 2017 til og med 1. kvartal i 2018. Fra 1. kvartal i 2018 er der et
væsentligt fald i sygefraværet til 2. og 3. kvartal i 2018.

Børne- og Familieområdet:
I 1. og 2. kvartal i 2015 har sygefraværet i Børne- og Familieområdet været
højest. Sygefraværet har fra 2016 til sep. 2018 ligget på næsten samme niveau. I
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4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 er sygefraværet stigende, men falder i 2. og 3.
kvartal i 2018.

Dagtilbudsområdet:
Sygefraværet i Dagtilbudsområdet har fra år 2015 til 2017 ligget på nogenlunde
samme niveau, men med en udvikling til et stigende sygefravær fra år til år. Fra
2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 har sygefraværet været højest. Fra 3. kvartal
2018 er sygefraværet faldet og ligger under sygefraværet i 3. kvartal 2016 og
2017.
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Skoleområdet:
Sygefraværet for Skoleområdet ligger i alle årene nogenlunde på samme niveau.
Fra år 2015 til 2017 har sygefraværet været faldende, men fra 3. kvartal 2017
stiger sygefraværet og i 1. kvartal 2018 er sygefraværet højest. Sygefraværet er
dog faldende fra 1. kvartal 2018 og er på laveste niveau i 3. kvartal 2018.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Mai-Britt Beith (S) deltog ikke i punktet.
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28.09.24-P20-1-18
11.
Orientering om puljemidler fra Socialstyrelsen til projekter og
kompetenceløft på dagtilbudsområdet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om to projekter og et
kompetenceudviklingsforløb, som Socialstyrelsen har tildelt puljemidler til

Sagsfremstilling
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det
Radikale Venstre den 9. juni 2017 indgået aftalen om "Stærke dagtilbud - alle
børn skal med i fællesskabet”. Som en del af aftalen er der afsat 52,1 mio. kr.
til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i
udsatte positioner for perioden 2018-2022. Ligeledes er der også, som en del af
aftalen, afsat 164,2 mio. kr. i perioden 2017-2019 til kompetenceløft i dagtilbud
målrettet dagplejere, ledere i dagplejer og daginstitutioner, samt faglige fyrtårne i
daginstitutioner. Fra disse to puljer har Hjørring Kommune modtaget midler til to
projekter og et kompetenceudviklingsforløb. Disse beskrives nedenfor.
Projekt "Styrket samarbejde - et godt børneliv":
Hjørring Kommune har modtaget 5,429 mio. kr. til projektet "Styrket samarbejde
- et godt børneliv", hvor fire børnehaver deltager.
Formålet med projektet er at mindske betydningen af negativ social arv ved at
nedbringe antallet af børn med øget risiko for udvikling af sproglige forsinkelser
og andre lærings- og trivselsproblematikker, samt styrke samarbejdet mellem
børnehaven, forældrene og socialrådgiver.
Målgruppen er alle børn, der er indmeldt i fire børnehaver i projektperioden.
Projektet henvender sig til alle børnehavernes børn og forældre og ikke kun til
udsatte familier. Dette valg er taget, da der dels er et ønske om, at alle børn skal
føle sig inkluderet i de indsatser, der er synlige i børnehaverne og dels et ønske
om at udnytte de ressourcer, der ligger i de ressourcestærke familier med henblik
på spejling og sparring forældrene imellem.
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Aktiviteter i projektet:
• Socialrådgiver kommer fast i de fire børnehaver, hvor denne skal indgå i
dialog med pædagogerne og forældrene
• Forældreinvolvering i form af 4 årlige forældremøder, hvor alle forældre
inviteres til oplæg og dialog, samt fællesspisning
• Der vil til hvert forældremøde blive udleveret en rygsæk med sprog og
andet stimulerende materiale.
• Opkvalificering af personalet.
• Det nuværende dialogmateriale(Dialoghjulet) skal videreudvikles.
Projektet Barnets dannelse - en rygsæk for livet:
Hjørring Kommune har modtaget 3,900 mio. kr. til projektet "Barnets dannelseen rygsæk for livet", hvor seks vuggestuer deltager.
Formålet med projektet er at mindske betydningen af negativ social arv ved at
nedbringe antallet af børn med øget risiko for udvikling af sproglige forsinkelser
og andre lærings- og trivselsproblematikker. Forældremøder, “barnets rygsæk”
og nye dialogværktøjer skal styrke samarbejdet mellem vuggestue, forældre og
sundhedsplejen.
Målgruppen er alle børn, der er indmeldt i de seks vuggestuer i projektperioden.
Projektet henvender sig til alle vuggestuens børn og forældre, og ikke kun til
udsatte familier. Dette valg er taget, da der dels er et ønske om, at alle børn skal
føle sig inkluderet i de indsatser, der er synlige i vuggestuerne og dels et ønske
om at udnytte de ressourcer, der ligger i de ressourcestærke familier mhp.
spejling og sparring forældrene imellem.
Aktiviteter i projektet:
• Udlevering af "Barnets rygsæk", som er en fysisk rygsæk der løbende
fyldes med nye materialer
• Afholdelse af 4 årlige forældremøder med oplæg(fra f.eks.
sundhedsplejerske eller bibliotekar) samt fællesspisning, hvor
vuggestuepersonalet og Sundhedsplejen deltager.
• Opkvalificering af personalet
• Videreudvikling af det eksisterende dialogmateriale(Dialoghjulet)
Kompetenceudviklingsforløb:
Hjørring Kommune har modtaget 1,189 mio. kr. til kompetenceudviklingsforløb
for pædagogisk personale, ledelse i dagtilbud både kommunalt og privat, samt
relevante forvaltningsmedarbejdere.
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Formålet med forløbet er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og
bidrage til en vellykket implementering af den nye styrkede pædagogiske
læreplan.
Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til rammerne fastlagt i "Stærkt
Dagtilbud". Derfor har Hjørring Kommune købt sig ind ved UCN til afholdelse af
forløbene, da de uddyber læringsforløb i overensstemmelse med rammen.
Forløbende kommer til at foregå på følgende måde:
• Efterår 2018: Læringsdag for områdelederne og forvaltningsniveau
• Forår 2019: 3-dages læringsforløb for faglige ledere, ledere fra
privatinstitutioner og dagplejepædagoger
• Efterår 2019: 3-dages læringsforløb for faglige fyrtårne(0-2,10 år),
pædagoger fra kommunale og private vuggestuer samt dagplejere, der er
uddannet pædagoger
• Efterår 2020: 3-dages læringsforløb for faglige fyrtårne i børnehaver samt
pædagoger fra kommunale og private børnehaver

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser
i dagtilbud.
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt
kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Økonomi
Fra ansøgningspuljen med målrettede sociale indsatser i dagtilbud bliver der i
perioden 1.11.2018 til 30.9.2022 tildelt 5,429 mio. kr. og 3,900 mio. kr. til
projekterne "Styrket samarbejde - et godt børneliv" og "Barnets dannelseen rygsæk for livet"
Fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft bliver der i
perioden efteråret 2018 til efteråret 2020 tildelt 1,189 mio. kr.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Der vil til projektet ”Styrket samarbejde – et godt børneliv ” blive ansat en
socialrådgiver på fuldtid.
Der er fra Socialstyrelsen tildelt midler til en projektleder på 15 timer om ugen til
både "Styrket samarbejde - et godt børneliv " og "Barnets dannelse - en
rygsæk for livet". Der ansættes derfor en projektleder på 30 timer om ugen til
begge projekter.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
De to projekter vil medvirke til at løfte den mentale sundhed i de deltagende
dagtilbud, da der i projektperioden bliver arbejdet med indsatser, der skal
nedbringe lærings- og trivselsproblematikker, samt støtte forældrenes
mestringsevne.

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

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning og
anbefalede den til Økonomiudvalget.
Mai-Britt Beith (S) deltog ikke i punktet.

Hjørring Kommune
29. oktober 2018
Side 46.

16.05.07-K09-2-11
12.
Godkendelse af udvidelse af børnetallet i Lørslev Friskoles
børnehave

Resumé
Fra Lørslev Friskoles børnehave Mariehuset er der modtaget en ansøgning om
godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet. Institutionen er i dag
godkendt til 30 børn i alderen 2,10-5 år, dette ønskes udvidet til 44 børn.

Sagsfremstilling
Fra Lørslev Friskoles børnehave Mariehuset er der d. 21. august 2018 modtaget
en ansøgning om godkendelse af permanent udvidelse af børnetallet.
Institutionen er i dag godkendt til 30 børn i alderen 2,10-5 år. Dette ønskes
permanent udvidet til 44 børn i alderen 2,10-5 år.
Lørslev Friskoles børnehave Mariehuset blev godkendt til at drive privatinstitution
20. juni 2011 med åbning 1. august 2011. Institutionen har siden åbningen
oplevet stor søgning til institutionen, og ønsker derfor en permanent udvidelse af
børnetallet. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at privatinstitutionen
opfylder de af Hjørring Kommune fastsatte godkendelseskriterier til
privatinstitutioner under forudsætning af, at institutionen stiller en ny driftsgaranti
svarende til det udvidede børnetal.
Der udbetales driftstilskud til privatinstitutioner svarende til de gennemsnitlige
budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Driftstilskuddet reguleres i forhold til dagtilbuddets åbningstid. Det
årlige driftstilskud vil i 2018 maksimalt være 54.777 kr. pr. barn i alderen 2,10-5
år.
Bygningstilskuddet for børn i alderen 2,10-5 år svarer til 3,2 % af de
gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i
kommunen. Bygningstilskuddet vil i 2018 være 2.472 kr. pr. barn i alderen 2,10-5
år.
Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,1 % af de
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Administrationstilskuddet vil i 2018 maksimalt være 1.623 kr. pr. barn i alderen
2,10-5 år.
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Lovgrundlag
Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende
privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets
betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi
2018 budgettal

Kr. pr. år pr. barn 2,10-5
Kr. pr. år ved 44 børn
år

Driftstilskud
Administrationstilskud
Bygningstilskud
I alt

54.777
1.623
2.472
58.872

2.410.188
71.412
108.768
2.590.368

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i
2018 være 2.590 mio. kr. pr. år. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud med
udbetaling den 10. januar, d. 10. april, den 10. juli og den 10. december.
Tilskuddet udbetales pr. barn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden.
Tilskuddet reguleres i forhold til det faktiske børnetal.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender permanent
udvidelse af børnetallet i Lørslev Friskoles børnehave Mariehuset under
forudsætning af, at der stilles en ny driftsgaranti.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Mai-Britt Beith (S) deltog ikke i punktet.
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00.01.00-G01-9-17
13.

Orientering fra formanden

Intet.
00.01.00-G01-9-17
14.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) spørgsmål til strukturen på daginstitutionsområdet i Vrå.
Ole Ørnbøl (S) orienterede om licitationsresultat på tilbygning på Bagterp Skole i
forbindelse med specialklasserne.
Mehrsad Sadjadi (S) orienterede om møde som Integrationsrådet holder den 14.
november 2018 vedrørende forebyggelse af æresrelateret vold.
Svenning Christensen (V) orienterede om indvielse af Hirtshalsvej 17.
Tim Christensen (S) orienterede om indvielse af skole og børnehuset i Bindslev
den 2 november.

00.01.00-G01-9-17
15.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om møde med KL’s børne- og undervisningsudvalg
den 28. november 2018.
Forvaltningen orienterer om forberedelse af nyt pladsanvisningssystem.
Forvaltningen orienterede om møde med private institutioner.
Forvaltningen orienterede om KL’s topmøde for børn og unge den 31. januar -1.
februar 2019.
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