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Åben referat
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Mødedato:
3. december 2018
Mødet påbegyndt: kl. 13:00
Mødet afsluttet: kl. 15:50
Mødested:
Vrå Skole i Løkken, Studievej 10, Løkken
Fraværende: Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Introduktion til Vrå Skole
2 Ansøgning fra Løkken Golfklub om medfinansiering ved
arealerhvervelse
3 Driftstilskud selvejende haller 2019
4 Ansøgning om frigivelse af beløb til renovering af haller, skoler og
dagtilbud
5 Fremtidig brug af ejendomme på Børne- og
Undervisningsforvaltningens område
6 2. behandling ny model for kompensation for høje klassekvotienter
7 Ny ansøgning om ændring af navn fra Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole
8 Ændring af takster på frokostordningen
9 1.behandling af Dagtilbudspolitik 2019
10 Orientering fra formanden
11 Orientering fra medlemmerne
12 Forvaltningen orienterer
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00.22.04-A26-1-18
1.

Introduktion til Vrå Skole

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besøger Vrå Skole.

Sagsfremstilling
Michael Slot Pihl (skoledistriktsleder for Vrå Skole) introducerer Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalget for Vrå Skole.
Introduktionen tager udgangspunkt i emnerne:



arbejdet med data
samarbejde i overbygningen

Mødet foregår på Løkken Undervisningssted.

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 introduktionen til
efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog introduktionen til efterretning.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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18.15.05-Ø40-185-18
2.
Ansøgning fra Løkken Golfklub om medfinansiering ved
arealerhvervelse.

Resumé
Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til ansøgning fra Løkken
Golfklub om tilskud til arealkøb til driving range, herunder stillingtagen til delvis
frigivelse af medfinansieringspulje på 0,225 mio. kr.

Sagsfremstilling
Løkken Golfklub ansøger om et tilskud på 0,225 mio. kr. til medfinansiering af
arealkøb til sikring af foreningens golfanlæg. Erhvervelsen af arealet anslås inkl.
omkostninger til et beløb i størrelsesordenen mere end 0,450 mio. kr. Det
resterende beløb forventes finansieret gennem lån/kredit samt
egenbetaling/kontingentforhøjelse.
Ansøgningen vedrører et areal på 2,2 ha, der altid har været anvendt til driving
range (øvebane og opvarmningsbane). Arealet er ubebygget.
Foreningen har genlejet arealet for en 20-årig periode fra 1. januar 2006. På
grund af udefrakommende årsager (tvangsauktion) er foreningen tvunget til at
udnytte forkøbsretten på arealet. Der er fra anden side afgivet et bud på arealet,
som foreningen er nødt til at matche, hvis foreningen vil sikre og bevare driving
range i tilknytning til foreningens baneanlæg i Åsendrup.
Det oplyses i ansøgningen, at foreningen ikke har realistiske og brugbare
muligheder for at anlægge en driving range andre steder i tilknytning til
foreningens golfanlæg. Bibeholdelse af driving range på matriklen er derfor
essentielt for videre drift af klubben. Det oplyses videre, at det vil være umuligt at
drive golfklub uden en driving range på stedet. Det er meget magtpåliggende for
klubben at sikre klubbens/medlemmernes værdier af hensyn til den fremtidige
anvendelse og drift af golfanlægget og klubben.
Foreningen er en godkendt folkeoplysende forening. Det forventede medlemstal
for 2018 er opgjort til 345 medlemmer, hvoraf 18 medlemmer er under 25 år.
Tilskuddet til foreningen er reduceret, da mere end 80 pct. af foreningens
medlemmer er over 25 år. Det årlige tilskud udgør efter reduktionen ca. 0,010
mio. kr.
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På baggrund af foreningens vedtægter, revisionsrapport fra statsautoriseret
revisionsaktieselskab samt oplysninger fra foreningen kan det konkluderes, at
foreningen ikke har erhvervsmæssige aktiviteter.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Udgiften kan afholdes af medfinansieringspuljen for 2019, hvor der er afsat 0,500
mio. kr.
Der er pt. disponeret følgende midler af puljen.
Medfinansieringspulje
Ventilation Hirtshals Skytteforening
(stillingtagen afventer beslutning i Byrådet
den 28. november 2018)
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 Løkken Golfklub om medfinansiering af arealkøb til Løkken
Golfklubs driving range samt årsregnskab 2017.
Kortbilag vedr. arealet på 2,2 ha, der anvendes til driving range

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
at Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler
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at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,225 mio. kr. til
medfinansiering af arealkøb til Løkken Golfklubs driving range.
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved en delvis frigivelse af
medfinansieringspuljen på 0,225 mio. i kr. budget 2019.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefalede indstillingen overfor
Økonomiudvalg og Byråd.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C)var fraværende til punktet.

6

Hører til journalnummer: 00.22.04-A26-1-18
Udskrevet den 04-12-2018

Hjørring Kommune
3. december 2018
Side 7.

04.04.00-Ø40-3-18
3.

Driftstilskud selvejende haller 2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om niveauet for driftstilskud
2019 under Haltilskudsmodellen for de selvejende haller.

Sagsfremstilling
De selvejende haller modtager hvert år driftstilskud under Haltilskudsmodellen.
Tilskuddet bygger på hallernes regnskab 2 år før tilskudsåret, og tildeles efter
følgende kriterier:
 grundtilskud, som er fast beløb
 tilskud til forbrugsafgifter, 80 % af forbruget på el, vand og varme
 tilskud til lån, 85 % af låneomkostningerne på godkendte lån
 tillæg for folkeoplysende timer, 50 kr. pr. godkendt time
Der er desuden indsat tilskudsloft som øvre grænse for tilskuddets størrelse til
den enkelte hal.
Driftstilskuddene for 2019 ser således ud:
Grundtilskud

Tilskud til

Tilskud til

lån
Tilskud

Tilskud

forbrugsafgifter folkeopl. timer

85 %

80 %

Tilskud

Loft

i alt

Endeligt
tilskud

50

2019

Hirtshals Idrætscenter

700.000

1.139.719

228.135

104.600

2.172.454

2.700.000 2.172.454

Løkken Idrætscenter

650.000

1.700.000

438.179

87.300

2.875.479

2.700.000 2.700.000

Sindalhallerne

775.000

658.804

457.994

100.950

1.992.748

3.100.000 1.992.748

Idrætscenter Vendsyssel

225.000

1.159.426

442.174

107.200

1.933.800

1.500.000 1.500.000

Tårshallen

320.000

-

330.457

81.900

732.357

1.000.000

732.357

Stendyssehallen

75.000

-

91.877

50.000

216.877

400.000

216.877

Tannisbugthallen

75.000

150.971

132.581

79.500

438.052

400.000

400.000

Tornbyhallen

75.000

276.083

247.699

78.550

677.333

400.000

400.000

Astrup Sønderskov

75.000

-

78.117

42.650

195.767

400.000

195.767

Vrejlev Hæstrup

75.000

-

91.942

24.000

190.942

400.000

190.942

Skalleruphallen

75.000

-

120.305

30.550

225.855

400.000

225.855

2.659.458

787.200

11.127.880

I alt

3.120.000

4.808.921

13.400.000 10.727.000
Budget 2019

9.923.252

Rådighedsbeløb 11.014.810
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Der udbetales i forhold til bruttorammen. Forskellen mellem brutto og netto
fremkommer, idet brutto er inkl. momsandelsprocent jf. positivliste for kommuner,
mens netto er excl. moms, og dermed lig med fastsatte budgetramme.
Der er et lille overskud på rammen, som anvendes til udbetaling til lokale kulturog idrætscentre som ikke indgår i Haltilskudsmodellen, men får tilskud beregnet
på grundlag af modellen.
Driftstilskuddet 2019 til de enkelte selvejende haller i Haltilskudsmodellen
fremgår ligeledes af bilag 1 sammen med satserne for de forskellige tilskud i
modellen.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Det er en forudsætning, at driftstilskuddene kan afregnes indenfor den
budgetterede nettoramme på 9,923 mio. kr. Såfremt dette ikke er muligt, vil der
ske en forholdsmæssig reduktion i de beregnede tilskud. Driftstilskuddet for 2019
kan holdes indenfor den budgetterede nettoramme.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag:
1. Oversigt over driftstilskud 2019 til de enkelte haller under
Haltilskudsmodellen.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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82.18.00-G01-2-18
4.
Ansøgning om frigivelse af beløb til renovering af haller, skoler og
dagtilbud

Resumé
Fra de afsatte midler på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
anlægsbudget 2019, søges der frigivet 0,800 mio. kr. til renovering af de
kommunale haller, 3,200 mio. kr. til renovering af skoler og 2,500 mio. kr. til
renovering af dagtilbud til senere prioritering af Børne- og
Undervisningsforvaltningen.

Sagsfremstilling
Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat fælles midler til renovering af haller,
skoler og dagtilbud, herunder efterkommelse af myndighedspåbud fra f.eks.
Arbejdstilsynet eller Fødevarestyrelsen.
Til haller er der i 2019 afsat 0,800 mio. kr., til skoler er der afsat 3,200 mio. kr. og
til dagtilbud er der afsat 2,500 mio. kr.
Midlerne søges frigivet samlet således, at det overdrages til Børne- og
Undervisningsforvaltningen at prioritere midlerne jf. administrative procedurer
vedr. fællespuljer. De administrative procedurer blev besluttet på Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalgets møde den 8. juni 2015 og er her vedhæftet som bilag.
Midlerne skal gå til større projekter, der ikke kan indeholdes i hallernes,
skolernes eller institutionernes egen driftsøkonomi. En hurtig sagsbehandling og
beslutningsproces er i denne forbindelse hensigtsmæssig, idet der ofte er korte
tidsfrister f.eks. for efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet og
Fødevarestyrelsen.
Procesmæssigt vil Børne- og Undervisningsforvaltningen prioritere og beskrive
projekterne. Den interne bygherrerådgivning i Teknik og Miljø eller en privat
rådgiver varetager bygherrerådgivningen og opgaverne bliver udbudt jf. de
retningslinjer, der fremgår af Byrådets til enhver tid gældende beslutning om
organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med byggeopgaver.
Forvaltningen bemyndiges til, at indgå entreprisekontrakterne.
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Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Der er i anlægsbudget for 2019 afsat 0,800 mio. kr. til en fællespulje for de
kommunale haller, 3,200 mio. kr. til en fællespulje på skoleområdet og 2,500 mio.
kr. til en fællespulje på dagtilbudsområdet.
Anlægsbevillingen prioriteres senere jf. Børne- Skole- og Uddannelsesudvalgets
beslutning på møde den 8. juni 2015 om administrative procedure vedr.
fællespuljer.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Børne-, Skole- og Undervisningsudvalgets beslutning af 8. juni 2015 vedr.
administrative procedurer for fælles anlægspuljer.

Direktionen indstiller,
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og
Byråd
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at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,800 mio. kr. til renovering
af haller,
at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til Fællespulje haller,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 3,200 mio. kr. til renovering
på skoleområdet,
at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 3,200 mio. kr. til Fællespulje skoler,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,500 mio. kr. til renovering
på dagtilbudsområdet,
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at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte
rådighedsbeløb på 2,500 mio. kr. til Fællespulje dagtilbud,
at projekterne prioriteres og gennemføres som beskrevet i sagen,
at anlægsarbejderne udbydes jf. Byrådets til enhver tid gældende
beslutning om organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med
byggeopgaver og
at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at indgå
entreprisekontrakterne.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Udvalget bad
forvaltningen om at udarbejde status på forbruget af puljerne to gange årligt juni
og december 2019.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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82.00.00-G01-10-12
5.
Fremtidig brug af ejendomme på Børne- og
Undervisningsforvaltningens område

Resumé
Det indstilles, at den videre disponering af ejendommene på adresserne
Nordbovej 5, Hjørring, Hovedvejen 37, Tornby, Vester Alle 5, Bindslev samt
bygning ved Vellingshøjvej 368, Hjørring, overlades til Økonomiudvalget fra 1.
januar 2019.

Sagsfremstilling
Hjørring Byråd vedtog 26. oktober 2011 en overordnet strategi for kommunens
bygninger. Målet er at optimere udnyttelsen og skabe bedre rammer for de
bygninger, kommunen satser på.
Med indstilling om overdragelse til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019, har
Børne- og Undervisningsforvaltningen følgende ejendomme:
Nordbovej 5, 9800 Hjørring.
Ejendommen har hidtil huset Ungehus Nords Bo-selv tilbud, men bliver ikke
benyttet, efter de er flyttet til Hirtshalsvej 17 (bygning1 i BBR). Ejendommen er
opført i 1967 og har et samlet bygningsareal på 3.152 m2. Grundarealet på
matrikelnr. 7o er 10.000 m2.
Hovedvejen 37, Tornby, 9850 Hirtshals.
Bygningen har tidligere huset ungdomsskolen samt lokalhistorisk arkiv, men
bliver ikke længere benyttet (bygning 4 i BBR). Den er opført i 1956 og har et
samlet erhvervsareal på 211 m2. Bygningen ligger på samme matrikel som
Tornby Undervisningssted. Grundarealet på matrikelnr. 28av er 28.342 m2.
Vester Alle 5, 9881 Bindslev.
Ejendommen har tidligere huset den selvejende daginstitution Solsikken (bygning
1 i BBR). Institutionen er nu kommunal og er flyttet til Bindslev
Undervisningssted. Ejendommen er opført i 1973 og har et samlet erhvervsareal
på 392 m2. Grundarealet på matrikelnr. 8ak er 2.084 m2.
Skagensvej 200A, 9800 Hjørring.
Bygningen er den tidligere skoletandpleje i Højene (bygning 6 i BBR). Den er
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opført i 1955 og har et samlet erhvervsareal på 153 m2. Bygningen ligger på
samme matrikel som Højene Undervisningssted. Grundarealet på matrikelnr. 43f
er 52.465 m2.
Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler, at bygningerne overdrages til
exit.

Lovgrundlag
Hjørring Kommunes budget.

Økonomi
Til dækning af forbrugsafgifter og vedligehold vedr. Hovedvejen 37 i Tornby samt
Skagensvej 200A i Hjørring overdrages 83.122 kr. til Økonomiudvalget.
Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget overtog Hirtshalsvej 17 i Hjørring fra
Sundhed-, ældre- og Handicapudvalget uden driftsbudget til bygningen. Ungehus
Nord flytter fra Nordbovej 5 til Hirtshalsvej 17 i november 2018.
Børnehuset Bindslev er i sommer flyttet fra Vester Alle 5 i Bindslev til
Islandsgade 21 ved Bindslev Undervisningssted.
Den økonomiske forudsætning for at Ungehus Nord´s og Børnehuset Bindslev´s
aktiviteter kan videreføres på deres nye adresser er, at det samlede driftsbudget
vedrørende aktiviteterne forbliver under Børne-, Fritids, og
Undervisningsudvalget. Det ses derfor ikke muligt, at medsende driftsbudget ved
overdragelse af Nordbovej 5 og Vester Alle 5 til Økonomiudvalget.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Bilag
Kort over:
1. Bygning 1 Nordbovej 5 i Hjørring
2. Bygning 4 Hovedvejen 37 ved Tornby Undervisningssted
3. Bygning 1 Vester Alle 5 i Bindslev
4. Bygning 6 Skagensvej 200A ved Højene Undervisningssted

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at ejendommen Nordbovej 5, 9800 Hjørring overdrages til
Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019,
 at ejendommen Hovedvejen 37, Tornby, 9850 Hirtshals overdrages til
Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019,
 at ejendommen Vester Allé 5, 9881 Bindslev overdrages til
Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019,
 at ejendommen Skagensvej 200A, 9800 Hjørring overdrages til
Økonomiudvalget pr. 1. januar 2019.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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00.30.02-Ø00-6-18
6.

2. behandling ny model for kompensation for høje klassekvotienter

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om størrelsen på
kompensationstakst for klasser med 26 eller flere elever.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget traf på mødet d. 12. november 2018
beslutning om ny model for beregning af antal klasser med 26 eller flere elever,
hvor der kompenseres for høje klassekvotienter. Som anført i dagsordenspunktet
d 12. november 2018 betyder den nye model, at der kompenseres for yderligere
8 klasser, end budgetlagt med den hidtidige model. Udvalget besluttede, at den
øgede kompensation håndteres indenfor rammen til Sektor Undervisning via
puljen til diverse reguleringer.
Som led i Udvalgets beslutning blev forvaltningen bedt om at undersøge, om der
er mulighed for at ændre i kompensationstaksten indenfor den fastsatte
økonomiske ramme til Sektor Undervisning, således at flere ressourcer kan
lægges ud. Forvaltningen har derfor konsekvensregnet på 2019 og overslagsår
for en kompensationstakst på både 75.000 kr. eller 100.000 kr. pr. klasse.
Nedenstående skema viser, hvilken ramme, der er til rådighed på Sektor
Undervisning til kompensation for høje klassekvotienter:
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I nedenstående skema ses konsekvensberegningen for 2019.

Forvaltningen vurderer, at der både i 2019 og overslagsår vil kunne finansieres
en kompensationstakst på 100.000 kr. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil
være muligt, at de resterende midler udmøntes til skolerne, idet der ellers ikke vil
være midler indenfor rammen til uforudsete udgifter på Sektoren. Derudover
gøres der opmærksom på, at vurderingen for overslagsårene skal tages med
forbehold, idet der her tages udgangspunkt i elevtalsprognosen. De økonomiske
konsekvenser for overslagsårene vil derfor blive genberegnet i forbindelse med
budgetprocessen for 2020, når der er udarbejdet en ny elevtalsprognose.

Lovgrundlag
LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven) § 40, stk. 2 pkt. 1.

Økonomi
Jf. sagsfremstillingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Midlerne til høje klassekvotienter udmøntes med baggrund i de politisk vedtagne
tildelingskriterier i skolernes samlede budgetramme via tildelingsmodellen.
Skoledistriktslederne træffer beslutning om den endelige
personalesammensætning indenfor den udmeldte ramme jf. Hjørring Kommunes
princip om mål - og rammestyring.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Budgettet fastlægger den økonomiske ramme, der har betydning for skolernes
driftsmuligheder og er således en faktor blandt mange, der har betydning for
elever og medarbejderes sundhed.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at der fra 2019 og overslagsår kompenseres med 100.000 kr. pr. klasse
for klasser med 26 eller flere elever.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at taksten til kompensation
for høje klassekvotienter sættes til 100.000 kr til fordeling efter det princip
Udvalget besluttede i sit møde den 12. november 2018.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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17.01.00-G01-2-18
7.

Ny ansøgning om ændring af navn fra Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole

Resumé
Skolebestyrelsen på Vrå Skole har fremsendt ny ansøgning til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om muligheden for, at Vrå Skole kan ændre navn til
Løkken-Vrå Skole.

Sagsfremstilling
1. Ansøgning om navneændring fra Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede ansøgning fra
skolebestyrelsen for Vrå Skole om navneændring til Løkken-Vrå Skole på
udvalgsmødet mandag den 11. juni 2018. Udvalget besluttede at udsætte
punktet med henblik på at indgå i en dialog med skolebestyrelsen for Vrå Skole
før beslutning om navneændring.
Tirsdag den 26. juni 2018 afholdte Sven Bertelsen og Mai-Britt Beith på vegne af
hele Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget dialogmøde med repræsentanter
fra skolebestyrelsen for Vrå Skole vedrørende bestyrelsens ønske om
navneændring fra Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole.
2. Ny ansøgning om navneændring fra Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole
Efter ovennævnte dialogmøde har skolebestyrelsen for Vrå Skole besluttet sig for
at fastholde sit ønske om navneskifte fra "Vrå Skole" til "Løkken-Vrå Skole". I sin
nye ansøgning om navneændring henviser skolebestyrelsen for Vrå Skole til
følgende:
På dialogmødet med Sven Bertelsen, Mai-Britt Beith, Christian Krabbe og
Kathrine Purup blev vi anbefalet at overveje at lade "skolecenter" indgå i navnet.
Med henvisning til "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring
Kommune 2015" punkt 1.1 Begrebsafklaring, ønsker vi ikke at vende tilbage til
brugen af "skolecenter", som netop blev ændret til betegnelsen "skole".
Så vi fastholder ønsket om navneskift til "Løkken-Vrå Skole".
Skolebestyrelsen for Vrå Skoles argumenter for at ville ændre navn fra Vrå Skole
til Løkken-Vrå Skole gør sig stadigvæk gældende, og de fremgår af
skolebestyrelsens oprindelige ansøgning (se bilag 1).
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3. Principper for navngivning af skoler og undervisningssteder i Hjørring
Kommune
Byrådet i Hjørring Kommune har tidligere besluttet principper for navngivningen
af skoler og undervisningssteder i Hjørring Kommune, som efterfølgende blev
indarbejdet i afsnit 2.3 (Navngivning af skoler og undervisningssteder) i "Bilag til
Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2018" (se bilag 2).
Heraf fremgår følgende:
"Byrådet har i august 2012 besluttet, at skolers navne skal kunne henføres til
deres geografiske placering, og at der skal være entydighed mellem skolenavn
og skoledistrikt. Kompetencen til at beslutte navne på skoler og
undervisningssteder ligger hos Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget kan ikke ændre et navn på en skole eller et
undervisningssted uden forudgående høring af den berørte skolebestyrelse".
Ansøgninger om navneændringer på skoler i Hjørring Kommune vil således
skulle ligge indenfor rammerne af ovennævnte principper, hvis Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget skal kunne imødekomme ansøgningerne.
4. Tidligere ansøgninger om navneændringer på skoler
På udvalgsmødet mandag den 27. juni 2016 behandlede Børne-, Skole- og
Uddannelsesudvalget ansøgning fra skolebestyrelsen på Hirtshals Skole om
navneændring fra Hirtshals Skole til SkoleCenter Hirtshals. Udfaldet blev, at
udvalget imødekom anmodningen om, at Hirtshals Skole kunne ændre navn til
SkoleCenter Hirtshals. Samtidig besluttede udvalget, at de øvrige
skolebestyrelser også kan fremsende ønske til udvalget om at benytte
muligheden for at anvende betegnelsen skolecenter. Denne mulighed har
skolebestyrelsen for Sindal Skole benyttet sig af, og Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget imødekom på udvalgsmødet mandag den 5. marts 2018
bestyrelsens ønske om, at Sindal Skole ændrer navn til Sindal Skolecenter.
Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at bestyrelsen for Vrå Skoles
forslag til nyt navn holder sig indenfor rammerne for navngivning af skoler og
undervisningssteder, som fremgår af afsnit 2.3 i "Bilag til Styrelsesvedtægt for
folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2018".
5. Det videre arbejde med evt. navneændring af Vrå Skole til Løkken-Vrå Skole
Hvis Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender bestyrelsen for Vrå
Skoles ansøgning om navneændring, så er det næste skridt i sagen, at Børneog Undervisningsforvaltningen sørger for at få gennemført navneændringen til
Løkken-Vrå Skole i de relevante administrative systemer i Hjørring Kommune og
på landsplan.
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Lovgrundlag
Folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14. december 2017).
Afsnit 3.2 i "Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune
2018".

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Oprindelig ansøgning om navneændring til Løkken-Vrå Skole
2. Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2018

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til
skolebestyrelsen for Vrå Skoles ansøgning om, at Vrå Skole ændrer navn
til Løkken-Vrå Skole (bestående af Løkken Undervisningssted og Vrå
Undervisningssted).

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede at godkende at Vrå Skole
ændrer navn til Løkken-Vrå Skole.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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16.08.04-P20-4-07
8.

Ændring af takster på frokostordningen

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om ændringer af taksterne
på frokostordningen på baggrund af varslet prisstigning fra leverandøren.

Sagsfremstilling
Fru Hansens Kælder, som leverer mad til frokostordningen i daginstitutionerne,
har d. 11. oktober 2019 varslet en prisstigning. Prisstigningen har virkning fra 1.
april 2019.
Prisstigningen udløses af en generel prisstigning på fødevarer.
Den varslede prisstigning betyder at forældrebetalingen vil stige med 6 kr. pr.
måned for vuggestuebørn og 7 kr. pr. måned for børnehavebørn.
Nedenstående skema viser den nuværende samt den nye takst pr. måned.
Pris før prisstigning
Vuggestue
Børnehave

Pris efter prisstigning
534
578

Prisstigning
540
585

Forældrebetalingen opkræves som en særlig frokosttakst samtidig med
institutionstaksten.
Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten efter samme regler som
til institutionstaksten.
Byrådet har jf. Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling
for en plads i dag, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge Nr. 99 af 27. januar
2014, § 2, pligt til at varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen
senest 3. måneder før, ændringen finder sted. Forvaltningen vil således varsle
forældrene d. 20. december 2019 via nyhedsbrev og hjemmeside.
Serviceinformationen konsekvensrettes med de nye takster.
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Tidsplan:
Økonomiudvalget 12.12.2018
Byrådet 19.12.2018

Lovgrundlag
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, § 16.
Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i
dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Nr. 99 af 27. januar 2014, § 2.
Lov om kommunens styrelse. §41a, stk. 1.

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
anbefaler


at taksterne på frokostordningen varsles forhøjet jævnfør
sagsfremstillingen

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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28.00.00-P22-1-17
9.

1.behandling af Dagtilbudspolitik 2019

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal behandle en ny Dagtilbudspolitik
med henblik på at sende den i høring.

Sagsfremstilling
Der er henover efteråret 2018 blevet udarbejdet en Dagtilbudspolitik. En
styregruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og
Undervisningsforvaltningen, skoleledelse og de faglige organisationer i SektorMED Dagtilbud, præsenterer hermed Dagtilbudspolitikken gældende for 2019 og
frem.
Formålet med dagtilbudspolitikken er:





At sætte tydelig retning for dagtilbudsområdet via strategiske mål, der
efterlader rum for daginstitutionerne og for dagplejen til at arbejde med
oversættelse af de strategiske mål til konkrete mål og indsatser ude i
dagtilbuddene.
At der sikres tydelig sammenhæng til Børne-, Unge-, Familiepolitikken
ved at basere sig på samme værdigrundlag og temaer.
At give en overordnet forståelse af, hvordan Børne-, Unge-,
Familiepolitikken folder sig ud på dagtilbudsområdet igennem de fem
temaer.

I en inddragende proces med deltagelse af op mod 45 repræsentanter på tværs
af dagtilbudsområdet og på tværs af interessenter, er der blevet udarbejdet fem
strategiske mål - ét mål til hvert af de fem temaer. Målene udgør kernen i den
nye Dagtilbudspolitik og lyder:
FÆLLESSKAB: Alle børn oplever at være en betydningsfuld del af mangfoldige
og inkluderende børnefællesskaber.
I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe muligheder for gode børnefællesskaber
for alle børn. Gode fællesskaber er præget af mangfoldighed, tolerance og
respektfuldhed. Alle børn skal opleve at være inkluderet i fællesskaber. Det giver
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børnene de bedste muligheder for at udvikle sig til robuste og livsduelige
mennesker.
SUNDHED: Alle børn oplever fysisk sundhed, mental sundhed og trivsel.
I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme lighed i sundhed, uanset børnenes
sociale og kulturelle baggrund. Velvære og trivsel er væsentligt for børnenes
læring og udvikling. Derfor skal dagtilbuddet give alle børn mulighed for at leve et
sundt og aktivt børneliv, der skaber bevidsthed om fysisk og mental sundhed.
FORÆLDRESAMARBEJDE: Forældre og dagtilbud er forpligtet til i fællesskab at
styrke børnenes læring, trivsel og dannelse.
I Hjørring Kommune ønsker vi at prioritere et godt forældresamarbejde. Vi ser
forældrene som ligeværdige og betydningsfulde samarbejdspartnere. Derfor skal
samarbejdet mellem forældrene og dagtilbud være gensidigt forpligtende og
præget af dialog, engagement og respekt med det formål at skabe de bedste
lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn.
MEDBORGERSKAB: Alle børn udvikler sig som aktive og ansvarlige
medborgere i et demokratisk og bæredygtigt samfund.
I Hjørring Kommune ønsker vi, at alle børn udvikler sig som demokratiske
medborgere. I dagtilbuddet skal børnene mødes med anerkendelse, respekt og
åbenhed uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det enkelte barn skal høres,
tages alvorligt og bidrage til udvikling af bæredygtige fællesskaber.
LÆRING OG TRIVSEL: Alle børn deltager i et udviklende miljø, hvor der er fokus
på alle børns læring, trivsel og dannelse.
I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe de bedste muligheder for et godt
børneliv, hvor alle børn får mulighed for at lære, trives og dannes, uanset social
og kulturel baggrund. Derfor er det afgørende, at børnene møder kompetente og
engagerede pædagogiske medarbejdere og ledere, der samarbejder som et
professionelt læringsfællesskab om at skabe et udviklende læringsmiljø.
De fem mål er formuleret i en folder "Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019"
(se bilag), som er klar til at blive sendt i høring i Forældrebestyrelser, SektorMED Dagtilbud, Handicaprådet og Integrationsrådet.
Den videre politiske behandling af dagtilbudspolitikken forløber efter
nedenstående tidsplan:
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4. december - 11. januar 2018: Høring i Forældrebestyrelser, Sektor-MED
Dagtilbud, Handicaprådet og Integrationsrådet.
4. februar 2019: 2. behandling af Dagtilbudspolitik i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget
27. februar 2019: Godkendelse af Dagtilbudspolitik i Byrådet

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Notat til politikkerne fra deltagerne på temadag den 5. november 2018
2. Dagtilbudspolitik

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
 at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender at sende
Dagtilbudspolitikken i høring

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at Dagtilbudspolitikken
sendes i høring.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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00.01.00-G01-9-17
10.

Orientering fra formanden

I forlængelse af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde med
skolebestyrelserne den 26. November 2018 og henvendelse fra
Skolelederforeningen drøftede Udvalget skolernes muligheder for at håndtere
deres økonomiske udfordringer over et flerårigt perspektiv. Udvalgte tilkendegav,
at det ser positivt på, at skolerne samlet set holder sig indenfor
overførselsadgangene i forbindelse med regnskabet 2019, og at de skoler, der
har udfordringer med at holde sig indenfor overførselsadgangen får mulighed for
i perioden 2019 – 2021 at udarbejde handleplan for den samlede periode.
Formanden orienterede om konkret personsag.
Formanden orienterede om, at lærertidsaftalen er underskrevet.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17
11.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) orienterede om henvendelse vedrørende parkering ved Bagterp
Undervisningssted.
Sven Bertelsen (L) orienterede om henvendelsen vedrørende pasning i Vrå.
Forvaltningen udleverede et notat.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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00.01.00-G01-9-17
12.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om, at det nye bookingsystem i
Pladsanvisningen først åbner primo 2019.
Tim Jensen (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til punktet.
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Underskrifter

Mai-Britt Beith
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Tim Jensen
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Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen
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