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

8. april 2019
kl. 13:00
kl. 18:45
Dana Cup Academi, Børge Christensens Vej 5, Hjørring
Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punkt 1, 2 og 3.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik
2 Kerneværdier på Dagtilbuds- og Skoleområdet
3 Godkendelse af oprettelse af privatinstitution på Hjørring Privat
Realskole
4 Budget-temamøde budget 2020-2023 BFU
5 Orientering fra formanden
6 Orientering fra medlemmerne
7 Forvaltningen orienterer
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00.01.00-P22-1-18
1.

Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Resumé
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anmoder Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om at drøfte og kommentere forslag til ny Fritids- og
Folkeoplysningspolitik "Fritid & Fællesskab" for Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling
1. Baggrund.
Baggrunden er, at Fritids- og Folkeoplysningsudvalget på møde den 26. marts
2019 besluttede at sende forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik i høring. I
forbindelse med udsendelse i høring ønskede Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter
forslaget.
2. Den nye Fritids- og Folkeoplysningspolitik.
Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik "Fritid & Fællesskab" er udarbejdet
på baggrund af input fra afholdte dialogmøder, evaluering af fritids- og
folkeoplysningsområdet og fællesmøde mellem Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget og Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Fritids- og Folkeoplysningspolitikken er udarbejdet i en åben proces, hvor alle
borgere har haft mulighed for at bidrage med inspiration, holdninger og
kommentarer, inden politikken udarbejdes.
Som led i procesplanen er der gennemført:
•

Evaluering af fritidslivet i Hjørring Kommune.
SeTilSiden har udarbejdet en evalueringsrapport. I analysen er der
foretaget en evaluering af fritids- og foreningsaktiviteter med fokus på
fritidsaktørernes hverdag.

•

Kick-off møde mandag den 19. november 2018 i Musiksalen på
Vendsyssel Teater.
Mødet var offentligt. Udgangspunktet for mødet var de foreløbige
resultater af evalueringen af fritids- og folkeoplysningsområdet. De
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foreløbige resultater af evalueringen blev drøftet, og der kom idéforslag til
en ny politik.
•

Fællesmøde mellem Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget og Fritidsog Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2019 på Rådhuset.
Drøftelse af retning og grovskitse for politik.

•

Offentligt møde den 4. februar 2019 i Idrætscenter Vendsyssel med
Marianne Jelved som oplægsholder.
Mødet var offentligt, og deltagerne drøftede de væsentligste punkter i
politikken.

•

Offentligt møde den 25. februar 2019 på Hjørring Bibliotek.
Til mødet var inviteret alle unge mellem 15-25 år til en dialog om
rammerne for fritidslivet i Hjørring Kommune i fremtiden.

Udover ovennævnte har der været afholdt et ildsjælenetværksmøde 12. januar
2019. Ildsjælenetværksmødet udspringer af Landdistriktsstrategien for Hjørring
Kommuner, hvori der omtales afholdelse af et årligt ildsjælenetværksmøde for
alle ildsjæle og idemagere i Hjørring Kommune. Dette møde var målrettet alle
frivillige i Hjørring Kommune uanset tilhørsforhold.
Der findes yderligere materiale vedr. processen omkring udarbejdelse af ny
Fritids- og Folkeoplysningspolitik her: http://hjoerring.dk/fritid.

3. Høringsproces.
Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken sendes til offentlig høring og
høring i relevante råd og nævn i perioden fra ultimo marts til 1. maj 2019.
Fristen for høringssvar er 1. maj 2019.
Der gennemføres ikke særlige offentlige høringsaktiviteter i høringsperioden, da
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget vurderer, at forslaget er udarbejdet i tråd
med input fra de afholdte offentlige dialogmøder.
De indkomne høringssvar forelægges for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget
den 14. maj 2019. På baggrund af høringssvarene fremsender Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik til
behandling i Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2019,
Økonomiudvalget den 12. juni 2019 og endelig godkendelse i Hjørring Byråd den
26. juni 2019.
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På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes et endeligt udkast til
Fritids- og Folkeoplysningsvalgspolitik til forventet behandling i Byrådet den 26.
juni 2019.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
•

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til Fritids
og Folkeoplysningspolitik

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslaget til Fritids- og
Folkeoplysningspolitik. Udvalget bakker op om politikkens temaer og påtager sig
opgaven med at udmønte politikkens mål indenfor Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område.
Ole Ørnbøl (S) var fraværende.
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00.15.10-G01-1-19
2.

Kerneværdier på Dagtilbuds- og Skoleområdet

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om KL´s bud på kommunale
kerneværdier på børne- og ungeområdet, og drøfter evt. bud på ændringer og
tilføjelser til de kommunale kerneværdier.

Sagsfremstilling
På Børn- og Unge topmødet i 2019 præsenterede KL, blandt andet, deres bud
på kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Efterfølgende har KL
opfordret topmødedeltagerne til at drøfte de kommunale kerneværdier i deres
respektive udvalg.
Formål med udformning af kommunale kerneværdier
De kommunale kerneværdier skal være tydelige værdier, som danner fælles
afsæt på børne- og ungeområdet og som tydeliggør betydningen af det
kommunale ejerskab. De kommunale kerneværdier skal fremme stabilitet og
kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordner. Det er værdier, som vi
sammen kan henvise til og bruge fremadrettet både i vores interessevaretagelse,
men også i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.
KL's bud på mulige kommunale kerneværdier
1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner
2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og
lægger vægt på inddragelse
3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter
opgaverne i samspil med Byråd og forvaltning
4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som
spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv
5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og
relevans, som kan bruges i hverdagen
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6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatsen på data og viden for at
lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel
7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er
understøttet af en forvaltning, der sætter rammen
8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og
udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse
9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i
centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn
10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor
den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud
11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud,
skole og ungdomsuddannelse

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Takkebrev - KL´s Børne- og Undervisningsudvalg

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller
•
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter de kommunale
kerneværdier på børne- og ungeområdet
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til kommunale
kerneværdier på børne og ungeområdet og vurderede, at værdierne understøtter
de politikker, der allerede er besluttet på området i Hjørring Kommune. Udvalget
håber, at værdierne bliver brugt aktivt i KL’s videre arbejde. Forvaltningen sender
svar til KL på baggrund af drøftelsen.
Ole Ørnbøl (S) var fraværende.
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00.01.00-A26-73-17
3.
Godkendelse af oprettelse af privatinstitution på Hjørring Privat
Realskole

Resumé
Fra Hjørring Private Realskole er der modtaget ansøgning om godkendelse af
oprettelse af privatinstitution i henhold til dagtilbudsloven § 19, stk. 5.
Institutionen skal have til huse i Hjørring Private Realskoles lokaler.

Sagsfremstilling
Fra Hjørring Private Realskole er der d. 1. april 2019 modtaget ansøgning om
godkendelse af oprettelse af privatinstitution til 66 børn i alderen 2,10-5 år i
henhold til dagtilbudsloven § 19, stk. 5. Privatinstitutionen skal være beliggende
Vendiavej 7, 9800 Hjørring.
Hjørring Private Realskole blev i december 2017 godkendt af Hjørring Kommune
til at oprette privatinstitution pr. 1. januar 2018. Børne- og
Undervisningsforvaltningen vurderede efterfølgende, at Hjørring Private
Realskole ikke lever op til de gældende krav og regler for en sådan godkendelse,
og forvaltningen har derfor d. 11. marts 2019 tilbagekaldt godkendelsen.
Hjørring Privat Realskole har rettet op på de påpegede fejl og mangler og
ansøger derfor på ny om godkendelse af oprettelse af privat daginstitution for
børn i alderen 2,10-5 år. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer, at
Hjørring Private Realskole nu opfylder de af Hjørring Kommune fastsatte
godkendelseskrav til privatinstitutioner.
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 2019 maksimalt være 3,597 mio. kr.
Bygningstilskuddet svarer til 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede
bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Bygningstilskuddet vil i 2019 maksimalt være 0,166 mio. kr.
Administrationstilskud til dækning af administrative opgaver svarer til 2,1 % af de
gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Administrationstilskuddet vil i 2019 maksimalt være 0,109 mio. kr.
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Forvaltningen foreslår, at tilskuddet gives med virkning fra 11. marts 2019.

Lovgrundlag
Ifølge Dagtilbudsloven § 20 skal Byrådet i institutionskommunen godkende
privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets
betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Økonomi
2019 budgettal

Kr. pr. år. pr. barn 2,10-5 år kr. pr. år ved 66 børn

Adm.tilskud

1.647

108.702

Bygningstilskud

2.510

165.660

Driftstilskud

54.493

3.596.538

I alt

58.650

3.870.900

Det samlede tilskud til institutionen med maksimalt gennemsnitligt børnetal vil i
2018 være 3.885.552 kr. pr. år. Tilskuddet udbetales månedsvis forud, 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 ansøgningen om oprettelse af privatinstitution godkendes

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.
Ole Ørnbøl (S) var fraværende.

Hjørring Kommune
8. april 2019
Side 10.

00.30.00-Ø00-1-19
4.

Budget-temamøde budget 2020-2023 BFU

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholder budget-temamøde som led i
budgetlægningsprocessen for 2020-2023.

Sagsfremstilling
I følge tids- og procesplan for budgetlægning 2020-2023 for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område holdes der på mødet d. 8. april 2019 et budgettemamøde.
Fokus på temamødet er en gennemgang af Udvalgets budgetområder med
særligt fokus på en række temaer, som Udvalget identificerede på mødet den 25.
februar 2019.
Konkret fokuseres der på temamødet på en overordnet gennemgang af hele
udvalgets økonomi samt mere specifikt:
•
•
•
•

Fritidsområdet
Dagtilbudsområdet
Børne- og familieområdet
Sygefravær

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes drøfte de enkelte temaer og
komme med input til den videre budgetproces.
Som rammesætning for Udvalgets drøftelser vil forvaltningen til mødet have
forberedt en række oplæg relateret til de nævnte budgettemaer.
På baggrund af Udvalgets input vil forvaltningen arbejde videre med
budgetforslaget.
Videre tidsplan
• 8. april 2019: Budget-temamøde med fokus på en gennemgang af
Udvalgets budgetområder med særligt fokus på en række temaer
identificeret af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
• 6. maj 2019: Fortsatte budgetdrøftelser

Hjørring Kommune
8. april 2019
Side 11.

•
•
•
•

13. maj 2019: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser
27. maj 2019: Fortsatte budgetdrøftelser
17. juni 2019: Mini-budgetseminar med deltagelse af Område-MED
24. juni 2019: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for
Økonomiudvalgets rammeudmelding i august

Lovgrundlag
BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.)

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Budgetforslaget vil løbende blive drøftet med Område-MED.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter de enkelte
budgettemaer og kommer med input til den videre budgetproces

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede de enkelte budgettemaer og
bad forvaltningen om at arbejde videre på baggrund af drøftelserne.
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00.01.00-G01-11-18
5.

Orientering fra formanden

Intet.

00.01.00-G01-11-18
6.

Orientering fra medlemmerne

Intet.

00.01.00-G01-11-18
7.

Forvaltningen orienterer

Hyrdebrev fra Ministeriet angående undervisning af asylansøgerbørn (bilag).
Forvaltningen orienterede om processen vedrørende justering af folkeskoleloven.
Orientering om status på godkendelse af budgetterne i skoledistrikterne.
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Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen

