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Åben referat
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fraværende:

21. januar 2019
kl. 13:00
kl. 15:10
Sindal Skolecenter, mødelokale 28
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mette Jensen (C)

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Introduktion til Sindal Skole
2 Kompetenceudviklingsstrategi 2019, Skoleområdet
3 Anlægsregnskaber på Børne- og Undervisningsforvaltningens område
4 Åben skole
5 Orientering fra formanden
6 Orientering fra medlemmerne
7 Forvaltningen orienterer
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00.22.04-A26-1-18
1.

Introduktion til Sindal Skole

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

Sagsfremstilling
Lars Brøndum Leed (skoledistriktsleder for Sindal Skole) introducerer Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalget for Sindal Skole.
Introduktionen tager udgangspunkt i emnerne:
•
•

Deutsche Haus
Undervisning i neuropædagogik

Mødet foregår på Sindal Skole.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger,

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
21. januar 2019
Side 3.

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

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog introduktionen til efterretning.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til
punktet.
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17.00.00-A00-1-16
2.

Kompetenceudviklingsstrategi 2019, Skoleområdet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om den fælles
kompetenceudviklingsstrategi på skoleområdet gældende for 2019. Strategien
understøtter implementeringen af skolereformen og Hjørring Kommunes
Skolepolitik.

Sagsfremstilling
I anledningen af ny Skolepolitik 2018 har ledelsessystemet på skoleområdet i en
fælles procesdialog revideret den fælles kommunale
kompetenceudviklingsstrategi på skoleområdet.
Skole- og dagtilbudschefen præsenterer kompetenceudviklingsstrategien for
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Kompetenceudviklingsstrategien finansieres gennem statsmidler til
kompetenceudvikling, centrale udviklingsmidler og skolernes egne
uddannelsesmidler.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Kompetenceudviklingsstrategi 2019.
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til
punktet.
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82.20.00-Ø00-1-13
3.
Anlægsregnskaber på Børne- og Undervisningsforvaltningens
område

Resumé
Børne- og Undervisningsforvaltningen fremsender anlægsregnskaber til Børne-,
Fritids, og Undervisningsudvalget til orientering. Endelig politisk godkendelse af
anlægsregnskaberne sker med godkendelse af regnskab 2018.

Sagsfremstilling
Der er lavet regnskab for 3 anlægsprojekter på Børne- og
Undervisningsforvaltningens område.
Anlægsregnskaberne er gennemført i overensstemmelse med de bevilligede
formål, jf. gennemgangen af anlægsprojekterne nedenfor, og det er således den
regnskabstekniske afslutning af projekterne, der behandles med nærværende
sagsfremstilling.
Skoler i Hjørring By.
Som følge af den ny skolestruktur i Hjørring, skulle Hjørring Ungdoms Center
flytte fra Bistrupvej 3 til den gamle Holmegårdskole på Norgesvej 6 i Hjørring.
Formålet med denne anlægspulje var, at etablere Hjørring Ungdoms Center på
Norgesvej sammen med de specialklasser, der fortsat skulle huses i bygningen.
Desuden blev der udmøntet 1,5 mio. kr. til implementering af ny skolestruktur på
Hjørring Nordvestskole.
Regnskabet er fremsendt til revision.
Etablering af vuggestue i Tornby
Tornby Børnehus er udbygget for at gøre plads til vuggestuegruppe. Ved
tilbygningen er ankomst, garderobe, hygiejnerum og krybberum udbygget og i
nybygningen er der lavet store og små grupperum samt ekstra depotplads.
Regnskabet er fremsendt til revision.
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Exitstrategi
Puljen er brugt til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med at
ungdomsklubberne i Vrå, Sindal, Bindslev og Tornby forlod egne lokaler og
rykkede ind i skolebygningerne.
Desuden er SFO-bygningerne i Sindal og Horne nedrevet, fordi SFO'erne er
flyttet ind i skolens øvrige bygninger. Både i Sindal og i Horne var der tale om
lærerboliger, der på et tidspunkt er indrettet til SFO. Bygningerne kunne ikke
sælges, fordi arealerne bliver benyttet til skolernes aktiviteter, parkeringsarealer
eller lignende.
Derudover er bygningsdele nedrevet på Bindslev Undervisningssted. I
forbindelse med projektet i Bindslev, hvor børnehaven sammen med vuggestue
skulle rykke ind i skolens bygninger, viste det sig, at det ville være
hensigtsmæssigt, at nedrive nogle bygningsdele, der blev til overs selv om
børnehave og vuggestue blev etableret i bygningerne. Da projektet ikke
overstiger 2 mio. kr., er der ikke krav om revision af regnskab.

Fællespuljer – renovering på skole- og dagtilbudsområdet
Formålet med anlægspuljerne er at dække større og pludseligt opståede
renoveringsbehov, der har et omfang, så de ikke kan afholdes af skolerne og
daginstitutionerne selv.
Puljerne er fortløbende, hvilket betyder, at nyt budget bliver tilført de 2 puljer
hvert år. Puljerne bliver delt ud på enkeltprojekter på skole- og
daginstitutionsområdet. Bilag 3 viser en oversigt over projekter, der er lavet i
årene 2017-2018, som nu kan afsluttes. Da ingen af projekterne overstiger 2 mio.
kr., er der ikke krav om revision af regnskab.

Lovgrundlag
Behandlingen af regnskaberne foretages på baggrund af Lov om kommunernes
styrelse § 40 og § 42 med henblik på revisionsgodkendelse og optagelse i
årsregnskabet for 2018.

Økonomi
Følgende anlægsregnskaber fremlægges herved til Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets orientering. Regnskaberne overdrages til Økonomisk
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Forvaltning med henblik på revisionsgodkendelse af regnskaberne over 2 mio.
kr. samt optagelse i kommunens regnskab 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Anlægsregnskab Skoler i Hjørring By
2. Anlægsregnskab Tornby Børnehus
3. Anlægsregnskab Exitstrategi
4. Samlet oversigt fællespuljer skole- og dagtilbudsområdet

Direktionen indstiller,
• at anlægsregnskaberne tages til efterretning og overdrages til Økonomisk
Forvaltning med henblik på revisionspåtegning og indarbejdelse i
årsregnskab 2018.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til
punktet.
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17.02.24-A00-3-18
4.

Åben skole

Sagsfremstilling
John Windbirk (erhvervsplaymaker) og Christine Lund Jakobsen (åben skolekonsulent) orienterer om strategi, indsatser og nuværende opgaver på åben
skole-området i Hjørring Kommune.
Link til præsentation:
http://prezi.com/cabvbnu534_2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

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

Beslutning
Punktet blev udsat.
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00.01.00-G01-11-18
5.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om møde med BUPL.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mette Jensen (C) var fraværende til
punktet.

00.01.00-G01-11-18
6.

Orientering fra medlemmerne

Intet.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S), Mette Jensen (C) og Sven Bertelsen (T) var
fraværende til punktet.

00.01.00-G01-11-18
7.

Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om nye nøgletal fra KL ”Kend din kommune”.
Forvaltningen orienterede om konkret personsag i dagplejen.
Forvaltningen orienterede om implementeringen af booking i Pladsanvisningen.
Forvaltningen orienterede om skolernes arbejde med budgetterne. Det aftaltes,
at der i maj måned holdes et dialogmøde mellem Udvalget og
skoledistriktslederne om de konkrete prioriteringer, der er foretaget på skolerne
som følge af budget 2019.
Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S), Mette Jensen (C) og Sven Bertelsen (T) var
fraværende til punktet.
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