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00.01.10-A00-3-18
1.
Fællesmøde: Forslag til en overordnet struktur for det videre arbejde
med udarbejdelse af Ungestrategien

Resumé
Et forslag til en overordnet struktur for det videre arbejde med udarbejdelse af
Ungestrategien fremlægges hermed til Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalgets og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
behandling.

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget skal i fællesmøde drøfte forvaltningernes forslag til en
overordnet struktur for det videre arbejde med udarbejdelse af Ungestrategien
Ungestrategiens struktur består efter forslaget af følgende fire spor:
grundskolerne, virksomhederne, støttende indsatser og vejledning. Indsatserne
indenfor de fire spor skal bidrage til at bringe den unge tættere på en afklaring af
egen positive destination.
Det følger videre af forslaget, at det bliver en politisk opgave at afdække og
fastlægge forståelsen af begrebet “positiv destination for den enkelte unge”.
Denne afdækning vil ske under politisk inddragelse af en meget bred vifte af
interessenter.
Forvaltningen giver på mødet en statusorientering om arbejdet i Styregruppen,
Ledertaskforcen og Frontløbergruppen og fremlægger forslaget til overordnet
struktur for det videre arbejde med udarbejdelse af Ungestrategien.
Styregruppe og sekretariat for Ungestrategien deltager i fællesmødet.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag:
1. Synopsis for en sammenhængende Ungestrategi
2. Organisationsdiagram for udviklingsorganisationen
3. Uddrag af Budgetaftale 2019 - 2022: Hensigtserklæring om udarbejdelse af en
sammenhængende Ungestrategi for alle unge
4. Procesplan

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at den overordnede struktur for det videre arbejde med en
sammenhængende Ungestrategi godkendes
• at temaerne indenfor hvert af de fire spor i Ungestrategien godkendes
• at Koordineringsforum på næste møde udarbejder oplæg til definition af
begrebet “Positiv destination” til efterfølgende godkendelse i udvalget
• at øvrige interessenters bidrag til Ungestrategien indhentes med afsæt i
procesbeskrivelsen i bilag 1
• at skitse til Ungestrategi behandles i fællesmøde 18. marts 2019

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.
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17.27.21-P23-1-18
2.
Fællesmøde: Ny fælles kommunal model for arbejdet med
uddannelsesparathedsvurderinger

Resumé
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget tager stilling til beslutningsoplæg om fælles kommunal
model for uddannelsesparathedsvurdering (UPV-model) samt kompetenceløft af
udskolingslærere og UU-vejledere.

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget besluttede i respektive møder 12. november 2018 blandt
andet, at forvaltningen til udvalgenes fællesmøde i januar skulle udarbejde et
beslutningsoplæg om en kvalificering af det fælles grundlag for arbejdet med
uddannelsesparathedsvurderinger.
Konkret ønskede udvalgene, at beslutningsoplægget skulle indeholde forslag til:
•
•

•

udvikling af uddannelsesparathedsvurderingen som et værktøj der positivt
kan understøtte elevernes uddannelsesvalg
en vurderingsmodel, hvor alle elever som udgangspunkt bliver
parathedsvurderet i forhold til erhvervsuddannelse og gymnasial
ungdomsuddannelse
kvalificering og harmonisering af grundskolernes udarbejdelse af
uddannelsesparathedsvurderinger

Uddannelsesparathedsvurdering – baggrund, formål og status:
Efter bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og
procedurer ved valg af ungdomsuddannelse er det skolerne, der foretager
vurderingerne af de enkelte unges personlige, sociale og praksisfaglige
forudsætninger, mens UU foretager en helhedsvurdering af de unge, som
skolerne ikke vurderer uddannelsesparate. De unge parathedsvurderes første
gang i december i 8. klasse. Vurderingen gennemføres i forhold til den unges
tilkendegivelse om ønsket uddannelsesretning, det vil sige gymnasial
uddannelse, erhvervsuddannelse og / eller HF.
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Formålet er at synliggøre hvilke unge, der har behov for særlige indsatser for at
blive klar til at påbegynde en ønsket ungdomsuddannelse, og udfaldet af
vurderingen er således afgørende for om der iværksættes særlige skole- og
vejledningsindsatser.
Ny fælles kommunal UPV-model:
Der er behov for en ny kommunal tilgang til arbejdet med
uddannelsesparathedsvurderingen (UPV).
Parathedsvurderingerne skal være et inddragende og udfordrende dialogværktøj,
der indgår i en samlet proces, der har til formål at tydeliggøre den unges positive
destination og hvilke mulige uddannelsesveje, der kan føre hertil.
Udfaldet af vurderingen kan fortsat afdække hvilke særlige skole- og
vejledningsindsatser, der skal medvirke til at gøre den unge uddannelsesparat,
men med vedtagelsen af Budget 2019 bliver udfaldet af vurderingen ikke
længere afgørende for, om den unge kan få individuel vejledning. Også unge i 7.
klasse, der endnu ikke er parathedsvurderet kan modtage individuel
uddannelsesvejledning.
Den styrkede vejledning i grundskolen åbner også op for stærkere inddragelse af
forældrene i den dialog, der skal tydeliggøre den unges positive destination og
mulige uddannelsesveje.
På baggrund af udvalgenes ønsker, foreslår forvaltningen, at der som en del af
Ungestrategien udarbejdes en fælles kommunal model for arbejdet med
uddannelsesparathedsvurderingerne, der:
•

•

•

•
•

I højere grad inddrager den unge selv og forældre med henblik på at
fremme viden om sammenhænge mellem uddannelses- og jobmuligheder
og dermed bidrage til refleksion om den unges positive destination og
uddannelsesvalget.
Sikrer, at alle unge parathedsvurderes til både de gymnasiale
ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser uanset den unges
overvejelser om valg af ungdomsuddannelse.
Understøtter den unges progression, en realistisk forventningsafstemning
i forhold til uddannelsesvalg og den unges ønsker om en positiv
destination.
Sikrer, at alle unge ved udgangen af 9. klasse har en plan med konkrete
mål for en ungdomsuddannelse, FGU eller andet.
Sikrer, at der tages udgangspunkt i helhedsvurderinger af de unges
faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
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•

•
•

Sikrer sammentænkning med de øvrige udskolingsaktiviteter i
folkeskolen, blandt andet det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job”,
hvor der også kan knyttes an til de unges egne erfaringer og viden om
uddannelse, fag og arbejdsliv (karrierelæringstraditionen).
Sikrer introduktionen til ungdomsuddannelserne og de respektive
ungdomsuddannelsesmiljøer.
Beskriver hvordan og i hvilket omfang arbejdet med UPV’en og
elevplanen kan sammentænkes i ét redskab, der understøtter den unges
positive destination.

Fælles kompetenceløft af udskolingslærere og udskolingsvejledere
Uddannelsesparathedsvurderingerne gennemføres af grundskolen, og
vejlederne inddrages i forhold til de unge som skolen ikke vurderer
uddannelsesparate. Der er derfor behov for et fælles kompetenceløft af
udskolingslærere og grundskolevejledere i forhold til at skabe en fælles
forståelse for opgaveløsning på tværs af de to forvaltninger.
Det er målsætningen, at kompetenceløftet gennemføres i løbet af 2019, og at
den fælles forståelse for opgaveløsningen anvendes i forbindelse med den første
uddannelsesparathedsvurdering for de 8. klasser, der begynder i skole i august
2019.

Lovgrundlag
Diverse bestemmelser i bekendtgørelse nr. 945 af 28. juni 2018 om
uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)

Økonomi
Det fælles kompetenceløft vil, inklusive vikardækning, kunne gennemføres
indenfor en ramme på 1 mio. kr., som i 2019 kan finansieres via rullede midler fra
investeringsstrategien på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Relevante udskolingslærere og UU-vejledere kompetenceløftes med fælles viden
og relevante færdigheder i forhold til opgaveløsningen i den nye kommunale
UPV-model.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at der, som en del af den samlede Ungestrategi, udarbejdes en fælles
kommunal model for uddannelsesparathedsvurderinger jævnfør
kriterierne i sagsfremstillingen
• at den fælles kommunale UPV-model anvendes med virkning fra første
parathedsvurdering for de 8. klasser, der begynder i skole i august 2019
• at der i 2019 gennemføres et fælles kompetenceløft for udskolingslærere
og UU-vejledere indenfor en økonomisk ramme på 1 mio. kr.
• at udgiften til kompetenceløftet finansieres inden for de rullede midler fra
investeringsstrategien på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets
område

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.
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03.09.18-G01-2-18
3.
Godkendelse af erhvervslejekontrakt mellem Hjørring Ungdomsskole
og Idrætscenter Vendsyssel

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de vil anbefale, at
Byrådet godkender en erhvervslejekontrakt imellem Hjørring Ungdomsskole og
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en erhvervslejekontrakt imellem Hjørring Ungdomsskoles
Vråafdeling og Idrætscenter Vendsyssel (ICV). Kontrakten, der er bilagt denne
sag, drejer sig om, at Hjørring Ungdomsskoles afdeling i Vrå ønsker at leje et
lokale, der skal benyttes af ungdomsklubben i lokalefællesskab med ICV's øvrige
brugere. Lokalet er placeret i en bygning, som ICV opfører i tæt forbindelse med
idrætshallen og den nye skole. Bygning rummer aktivitets-, opholds- og
omklædningsrum mv. og vil ud over ungdomsklubben fortrinsvis blive benyttet af
VFF.
Ungdomsskolen har generelt to typer af aktiviteter:
•
•

Undervisningsaktiviteter, hvor der undervises i forskellige emner eller
temaer som f.eks. naturfag, jagttegn, multimedier og IT
Klubaktiviteter, der har noget friere rammer og ikke er styret i så høj grad
som undervisningsaktiviteterne

Når Vrå Skole og Børnehus står færdigt, kommer ungdomsskolen til at bruge
skolens almindelige lokaler og faglokaler til undervisningsaktiviteter. Nogle af
klubaktiviteterne kommer til at foregå i et sport-scienceområde, der indrettes til
fysiske aktiviteter som f.eks. bordtennis, bouldering (klatring på lave
klatrevægge) og andre fysiske aktiviteter. Det klublokale, som lejekontrakten
drejer sig om, indrettes og møbleres med bløde møbler, tv, billardborde, udstyr til
e-sport og lignende; desuden thekøkken, bar og kiosk mv. Det er
ungdomsskolens erfaring fra andre afdelinger i kommunen, at netop en placering
lidt væk fra folkeskolens lokaler tiltrækker nogle af de unge, der ellers ville vælge
ungdomsskolens klubtilbud fra. Lokalets særlige indretning og det forhold, at
andre end skolen og ungdomsskolen benytter lokalerne, understreger yderligere
ungdomsklubbens fokus på de lidt friere klub- og fritidsaktiviteter.
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I beslutningen om at opføre ny skole og børnehus i Vrå ligger der til grund, at de
kommunale aktiviteter for børn og unge samles ved Idrætscenter Vendsyssel. I
hele projektet arbejdes der ud fra en grundtanke om vidtgående
lokalefællesskab, så lokalerne udnyttes bedst muligt 24 - 7. Det klublokale, som
lejekontrakten drejer sig om, vil ud over ungdomsklubben blive benyttet af de
øvrige sportsudøvere i deres pauser fra træningen.
Lejemålet baserer sig på seks ugentlige timer (312 timer årligt), der efter aftale
fordeles hen over året. Pris og vilkår for lejemålet er fastsat i henhold til den
rammeaftale, der i 2017 blev indgået imellem Hjørring Kommune og ICV.
Lejeudgiften udgør 7.000 kr. om måneden og bindingsperioden er begrænset til ti
år, idet der i rammeaftalen er beskrevet en 30-årig uopsigelighed. Rammeaftalen
blev godkendt af Byrådet den 30. august 2017 og er bilagt denne sag sammen
med referatet af Byrådets beslutning.
Sagen behandles i Økonomiudvalget den 16. januar 2019 og i Byrådet den 30.
januar 2019.

Lovgrundlag
Lov om leje af erhvervslokaler mv. (Erhvervslejeloven).

Økonomi
Hjørring Ungdomsskole afholder indenfor eget budget lejeudgiften, der udgør
7.000 kr. månedligt. Der er taget højde for deponeringsforpligtigelsen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Erhvervslejekontrakt
2. Referat, Byrådet
3. Rammeaftale
4. Uddybende bemærkninger
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Byrådet godkender erhvervslejekontrakten, som den foreligger i bilag til
denne sag og
• at Hjørring Ungdomsskole bemyndiges til at underskrive
erhvervslejekontrakten.

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 17. december 2018,
pkt. 1:
Punktet udsættes.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Bjarne Mølgaard (V) tog forbehold for godkendelse af punktet.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.
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82.06.02-A21-1-18
4.
Frigivelse af midler til projektering mv. til etablering af børnehus i
Hjørring øst

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anmodes om at tage stilling til
frigivelse af midler til forarbejder, rådgivning, udarbejdelse af dispositionsforslag
samt projektering af nyt børnehus på Palleskærvej 4 - 8 i Hjørring. Desuden
træffes der beslutning om projektstyring og udbud af rådgivnings- og
byggeopgaverne.

Sagsfremstilling
Der er i investeringsoversigten for 2019 - 2022 afsat 9,000 mio. kr. i 2019, 15,500
mio. kr. i 2020 og 15,500 mio. kr. i 2021 til at etablere en ny daginstitution på
Palleskærvej 4 - 8 i Hjørring. Baggrunden her for er, at der er et stort pres på de
eksisterende institutioner samt det forhold, at børnetallet er stigende i Hjørring
by. Desuden er bygningerne, som Børnehaven Bjørnen og Børnehaven på
Vilesvej benytter, små og utidssvarende og vil indenfor en kort årrække stå foran
omfattende renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.
I dag klares presset blandt andet ved, at de børn, der skal begynde i skole,
møder i Multiverset i Dronningensgade i stedet for at møde i den børnehave,
hvor de er indskrevet. For tiden er der ca. 40 børn i Multiverset. Grunden i
Dronningensgade er sat til salg og skal rømmes, når grunden afhændes.
Det nye børnehus kommer til at rumme vuggestue med 30 pladser, børnehave
med 140 pladser og en specialgruppe for børn med vidtgående fysiske og
psykiske handicap med 15 pladser. I de daginstitutioner, der er etableret og
udbygget de seneste år, er der taget udgangspunkt i, at der skal regnes med ca.
10 m2 pr. barn inkl. personale- og mødefaciliteter. Dog skal der regnes med det
dobbelte areal til specialgruppen, fordi nogle af disse børn har brug for
omfangsrige hjælpemidler. På den baggrund skal bygningen være på ca. 2.000
m2.
Med denne sag igangsættes projektet, idet der søges frigivet midler til
forarbejder, rådgivning, udarbejdelse af dispositionsforslag samt projektering.
Desuden træffes der beslutning om projektstyring samt udbudsform og tildeling
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af såvel rådgivnings- som byggeopgaverne. De resterende midler søges frigivet
senere.
Bygherreudvalg og faglige teams
Projektledelsen består af et øverste, politisk niveau i form af et bygherreudvalg
desuden af et administrativt niveau og et fagligt niveau.
•

•

•

Bygherreudvalget varetager den politiske ledelse af projektet med et
medlem af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget som formand.
Desuden består bygherreudvalget af skole- og dagtilbudschefen,
områdelederen for Dagtilbudsområde Øst, en forældrerepræsentant fra
områdebestyrelsen, næstformanden for Sektor-MED Dagtilbud (FTR for
BUPL), desuden projektchef fra Teknik og Miljøområdet, projektleder fra
Børne- og Undervisningsforvaltningen og en konsulent fra Børne- og
Undervisningsforvaltningen. Bygherreudvalget sætter projektet i gang og
sikrer indenfor Byrådets ramme funktionaliteten af byggeriet i forhold til
institutionens behov. Bygherreudvalget er mest aktivt i projekteringsfasen
og har til opgave at "bestille" byggeriet og træffe de beslutninger, der er
nødvendige, for at projektet overholder de rammer, der er givet af
Byrådet.
Den administrative styregruppe leder projektet administrativt og består af
direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen, direktøren for
Teknik og Miljøområdet, projektchef fra Teknik og Miljøområdet og en
projektleder fra Børne- og Undervisningsforvaltningen.
To teams til faglig rådgivning af bygherreudvalget. Teamene er nedsat af
forvaltningen.
o Team Pædagogisk Kvalitet skal sikre, at Dagtilbudslovens
nye læreplan og de fem mål i Hjørring Kommunes
Dagtilbudspolitik sætter den overordnede retning for at skabe
højkvalitetslæringsmiljø i det nye børnehus. Dette team er
sammensat af kompetencer blandt de faglige ledere på
dagtilbudsområdet og fra forvaltningen samt
arbejdsmiljørepræsentanten fra Sektor-MED Dagtilbud.
o Team Teknisk Kvalitet udarbejder udbudsstrategi og de
tekniske afsnit i udbudsmaterialet. Projektet søges
gennemført efter BR20 med stor fokus på bæredygtighed,
lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger. Dette team er
sammensat af medarbejdere fra Team Byggeri og
Ejendomme, projektchef og projektleder.
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Overordnet udbudsstrategi
Projektet udbydes i to runder i henhold til Udbudsloven og Hjørring Kommunes
aktuelle retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver. Første runde er et
totalrådgiverudbud med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet",
og anden runde er udbud af anlægsarbejderne i fag-, stor- eller hovedentreprise
med tildelingskriteriet "laveste omkostninger eller laveste pris".
Bygherreudvalget udgør bedømmelsesudvalget, når totalrådgiverkontrakten skal
tildeles og de to teams (Pædagogisk kvalitet og Teknisk kvalitet) deltager i
bedømmelsesprocessen som rådgivere for bygherreudvalget.
Projektøkonomi
Projektets samlede ramme udgør 40,000 mio. kr. Rammen er afsat ud fra en
forudsætning om, at anlægsudgiften totalt set ligger på 20.000 kr. pr. m2.
Udgifterne forventes at fordele sig således:
Forundersøgelser, nedbrydning og
bortskaffelse.
Rådgivning og udbud
Anlægsarbejder, herunder inventar,
tekniske omkostninger, afgifter, inventar
mv.
Anlægsramme

2.800.000
4.200.000
7.000.000
33.000.000

40.000.000

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 16. eller 23. januar og i Byrådet den
30. januar 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 9,000 mio. kr. til forundersøgelser og
forarbejder på grunden, rådgivning, udbud og udarbejdelse af dispositionsforslag
samt projektering og igangsættelse af byggeriet af et nyt børnehus på
Palleskærvej 4 - 8 i Hjørring. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse
af anlægspuljen på 9,000 mio. kr. i 2019 til Børnehus i Hjørring Øst.
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

•

•
•
•
•
•

at projektet igangsættes, som det fremgår af sagen,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 9,000 mio. kr. til forarbejder
på grunden, rådgivning, udbud og udarbejdelse af dispositionsforslag
samt projektering og igangsættelse byggeriet af et nyt børnehus på
Palleskærvej 4 - 8 i Hjørring,
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 9,000 mio. kr. af
anlægspuljen til Børnehus i Hjørring Øst, afsat i 2019 i
Investeringsoversigten for årene 2019 - 2022,
at projektet styres, som det fremgår af sagsfremstillingen,
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget udpeger en formand for
bygherreudvalget,
at udbud og tildeling gennemføres, som det fremgår af sagsfremstillingen,
at bygherreudvalget bemyndiges til at tildele totalrådgiveropgaven og
at forvaltningen bemyndiges til at underskrive totalrådgiverkontrakten og
kontrakterne om forarbejder, nedbrydning mv.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen og udpegede
Mai-Britt Beith som formand for bygherreudvalget.
Ole Ørnbøl (S) kan ikke bakke op om udpegningen til formand for
bygherreudvalget.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.
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00.01.00-G01-11-18
5.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om dialog med skolebestyrelserne i Hjørring by.
Formanden orienterede om henvendelse fra BUPL.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-11-18
6.

Orientering fra medlemmerne

Sven Bertelsen (T) bad om orientering vedrørende processen i forhold til
nybygning af musikskolen.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-11-18
7.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om en personsag.
Forvaltningen orienterede om overtallige på skoleområdet.
Mehrsad Sadjadi (S) var fraværende til punktet.
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