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

17. juni 2019
kl. 13:00
kl. 15.55
Rådhuset, mødelokale 469, 4. sal

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Minibudgetseminar
2 Budgetlægning 2020-2023
3 Vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet – tabt
arbejdsfortjeneste – 2. behandling
4 Orientering om brug af anlægspuljer i 2019 på skole- og
dagtilbudsområdet
5 Investeringsoversigt 2020-2023 for BFU-området
6 Orientering fra formanden
7 Orientering fra medlemmerne
8 Forvaltningen orienterer
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00.30.00-Ø00-1-19
1.

Minibudgetseminar

Resumé
Minibudgetseminar mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Område
MED og Børne- og Undervisningsforvaltningen.

Sagsfremstilling
Der afholdes minibudgetseminar fra kl. 13.00-15.00.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
Oplæg til minibudgetseminar.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter budgetoplægget
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Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede budgetoplægget med
Område-Med.
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00.30.00-Ø00-1-19
2.

Budgetlægning 2020-2023

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til budgetudvidelser
med henblik på udarbejdelse af udvidelseskatalog.

Sagsfremstilling
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet d. 27. maj 2019
at fortsætte drøftelserne vedr. udvidelsesforslag på mødet d. 17. juni 2019 og her
prioritere forslagene med henblik på udarbejdelse af udvidelseskatalog, der kan
indgå i den videre budgetproces.
Børne- og Undervisningsforvaltningen har med baggrund i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets tidligere drøftelser af forskellige budgettemaer
udarbejdet et bruttokatalog af forslag til budgetudvidelser jf. bilag 1. På baggrund
af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drøftelser arbejder Børne- og
Undervisningsforvaltningen videre med kataloget, der igen forelægges Udvalget
på mødet den 24. juni 2019.
Videre tidsplan forår 2019:
• 17. juni 2019: Fortsatte budgetdrøftelser samt mini-budgetseminar med
deltagelse af Område-MED
• 24. juni 2019: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for
Økonomiudvalgets rammeudmelding i august
Videre tidsplan efterår 2019:
• 12. august 2019: Status på budgetarbejdet i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding
• 21. august: Økonomiudvalget behandler resultatet af økonomiaftalen og
udvalgsarbejde mv. og tager stilling til udvalgenes driftsrammer og den
videre budgetproces.
• 26. august 2019: Endelig behandling af samlet budgetmateriale inden
fremsendelse til Økonomiudvalgets 1. behandling.
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Lovgrundlag
BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.).

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Oversigt over udvidelsesforslag
2. Brutto-udvidelseskatalog

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter de samlede forslag til
udvidelsesforslag
• at Børne- og Undervisningsforvaltningen på baggrund af Udvalgets
tilbagemelding arbejder videre med udvidelsesforslagene med henblik på
udarbejdelse af udvidelseskatalog til den videre budgetproces

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede samlede forslag til udvidelser.
Forvaltningen arbejder videre med kataloget på den baggrund.
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27.00.00-G01-146-19
3.
Vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet – tabt
arbejdsfortjeneste – 2. behandling

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de vil anbefale
forslaget til vejledende serviceniveau vedr. tabt arbejdsfortjeneste til
Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling
For at sikre en ensartet behandling af borgerne er der udarbejdet et
serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet.
Serviceniveauet skal betragtes som et vejledende udgangspunkt for bevilling af
støtte efter Servicelovens § 42. Alle sager behandles altid individuelt ud fra et
konkret skøn og en individuel vurdering af familiens og barnets eller den unges
behov – samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Der har været store stigninger i bevillingerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste i
perioden 2017-2018, og området har således været under pres, hvilket også gør
sig gældende for 2019. Der er derfor udarbejdet en handleplan, som bl.a.
indebærer en justering af serviceniveauet.
Nedenstående giver et overblik over de overordnede ændringer, der er foretaget
i serviceniveauet.
Emne/ område
Alternativer til
tabt
arbejdsfortjeneste

Tidligere serviceniveau
Tidligere var det
hovedsageligt forældrene,
som er blevet tænkt ind ift.
at varetage barnets eller
den unges særlige behov.

2 forældre på tabt Tidligere er der blevet givet
arbejdsfortjeneste tabt arbejdsfortjeneste til 2
forældre, når lægen har
anbefalet det i forbindelse
med behandling mv.

Ændret serviceniveau
Der vil komme øget fokus på
at finde alternativer til tabt
arbejdsfortjeneste og sikre
forældres tilknytning til
arbejdsmarkedet. Bl.a. ved at
afsøge muligheder i familiens
netværk.
Det er præciseret, hvornår der
kan gives tabt
arbejdsfortjeneste til 2
forældre samtidigt - herunder
at der skal indgås en aftale
med den anden forælder om
en afgrænset og midlertidig
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Tidspunkter for
opgaveløsning på
tabt arbejdsfortjeneste

Tidsangivelser for, hvornår
opgaverne afledt af barnets
funktionsnedsættelse skal
løses, har ikke været
præciseret tilstrækkeligt

Tabt
arbejdsfortjeneste
til praktiske
opgaver

Tidligere har der ikke været
tilstrækkelig
opmærksomhed på, at
nogle opgaver bør løses af
den anden forælder frem
for at udløse tabt
arbejdsfortjeneste

Betoning af
forældre-ansvar

Tabt
Tidligere har man kunnet
arbejdsfortjeneste give op til 2 timer pr. dag,
til hvile
hvis barnet har haft
manglende eller urolig
søvn.

Tabt
arbejdsfortjeneste
til undersøgelser,
som forældre selv
har iværksat

Tidligere har der været
tilfælde, hvor forældre har
fået tabt arbejdsfortjeneste
ift. ekstra eller alternative
undersøgelser og
behandlinger.

Ledsagelse til
fritidsaktiviteter

Tidligere er der i nogle
tilfælde givet kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste til
at følge et barn til

periode for bevilling af
kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste, og at det
skal vurderes, om det er
tilstrækkeligt, at bevilge
enkelttimer/-dage til at opfylde
behovet for tilstedeværelsen
for den anden forælder.
Præcisering af, at forældrene
skal beskrive tidspunkt for,
hvornår opgaven udføres, og
at der skal redegøres for,
hvorfor opgaven ikke kan
udføres uden for arbejdstiden.
Er der to voksne i husstanden,
forventes forældrene at dele
opgaverne mellem sig, og der
gives som udgangspunkt ikke
kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste til tøjvask,
indkøb, forberedelse af mad
mv.
Øget fokus på om det konkrete
behov/opgave kan
tilrettelægges udenfor
forældrenes arbejdstid, eller
om forældrenes arbejdstid kan
indrettes efter familiens behov.
Som udgangspunkt kan der
ikke bevilges kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste til
forældre med baggrund i, at
barnet har en manglende eller
urolig søvn, når det vurderes,
at barnet kan komme i
daginstitution eller skole på
trods af den manglende eller
urolige søvn.
Såfremt forældrene selv har
iværksat/valgt ekstra eller
alternative undersøgelser eller
behandlinger og kontroller,
gives der ikke kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste for
dette.
Som udgangspunkt gives der
ikke længere kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste til at
følge et barn til
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fritidsaktiviteter.

Skoleforhold

Sektoransvaret har ikke
været præciseret tydeligt
nok tidligere. Derfor har der
i nogle sager været bevilget
tabt arbejdsfortjeneste,
selvom det er skolens
opgave at tilrettelægge et
skoletilbud svarende til
barnets behov, så barnet
kan inkluderes i
skoledagen.

fritidsaktiviteter, idet dette
anses for en almindelig
forældreopgave. I særlige
tilfælde, hvor det er
sandsynliggjort, at barnet ikke
ville kunne deltage i andre
former for fritidsaktiviteter, og
hvor aktiviteten ikke kan
tilrettelægges udenfor
forældrenes arbejdstid eller
arbejdstiden ikke kan
omlægges, kan der efter en
konkret og individuel vurdering
bevilges kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.
Som udgangspunkt gives ikke
tabt arbejdsfortjeneste pga.
manglende eller utilstrækkeligt
skole- eller pasningstilbud.
Kun i disse tilfælde kan det
afviges:
• Ved ventetid på et konkret
tilbud
• Hvis barnet er helt eller
delvist sygemeldt pga.
belastningsreaktioner, kan
der gives op til 1 måneds
tabt arbejdsfortjeneste, så
skole eller pasningstilbud
kan etablere et tilbud, der
tager højde for barnets
belastningsgrad
• Hvis barnet har smerter
eller udtrætning med
behov for reduceret skema
• Hvis barnet grundet angst
har behov for reduceret
skema
• Ved andre grunde til
barnets sygemelding skal
der foreligge en
lægeerklæring førend der
evt. kan bevilges tabt
arbejdsfortjeneste, men
det skal først undersøges,
om barnets særlige behov
kan imødekommes ved en
anderledes tilrettelæggelse
af skole eller
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•

pasningstilbud
Ved kort
indkøringsperiode på max
1 måned, hvor der tages
hensyn til den mulighed
skole/pasningstilbud har
haft for at forberede
opstart

Aftaler mellem forældre og
skole/pasningstilbud om
reduceret skema/mødetid
uden Handicapafdelingens
medvirken giver ikke ret til tabt
arbejdsfortjeneste. Det
forventes, at de samtidig har
forholdt sig til barnets
pasningsbehov.
Bevilges tabt
arbejdsfortjeneste pga.
skolevægring, manglende eller
ikke tilstrækkeligt støttende
skole- eller pasningstilbud skal
der altid foreligge en konkret
plan for barnets tilbagevenden
samt en nedtrapningsplan ift.
kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.

Opfølgning på
bevilling og
ændring af
sagsbehandlingsfrist

a. Der har ikke tidligere
været udarbejdet
Børnehandicapudrednin
ger, jf. Servicelovens §
11 eller handleplaner i
sager vedr. tabt
arbejdsfortjeneste

b. Tidligere har
sagsbehandlingstiden

Såfremt barnet har et relevant
skole- eller pasningstilbud og
forældrene ikke ønsker at tage
imod tilbuddet, kan der ikke
bevilges kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.
a. Opfølgningshyppigheden
fastsættes af
Handicapafdelingen for
Børn og Unge, og i sager,
hvor der vurderes
mulighed for udvikling og
dermed nedtrapning af
timer på tabt
arbejdsfortjeneste vil der
ske hyppigere opfølgning
på bevillingen. Rådgiver i
Handicapafdelingen for
Børn og Unge udarbejder i
disse sager en
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været 8 uger

Tilsyn/overvågning af barnet

Tidligere er der tilfælde,
hvor der er bevilliget
tabt arbejdsfortjeneste
til overvågning af børn i
0-6 årsalderen.

børnehandicapudredning,
jf. Servicelovens § 11 og
en frivillig handleplan, der
opsætter mål for
forældrenes opgaver i
forbindelse med
bevillingen af
kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste. Målene
udarbejdes i samarbejde
med forældre og evt.
øvrige samarbejdspartnere
i forhold til barnet
b. Sagsbehandlingsfrist
ændres til 10 uger for at
rådgiver kan nå at
udarbejde § 11-udredning
og handleplan.
0 – 6 år: Der bevilges som
udgangspunkt ikke
kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste til
overvågning, idet andre
børn i alderen 0-6 år også
skal overvåges/ikke kan
være alene.

Serviceniveauet vedr. tabt arbejdsfortjeneste har været i høring i Handicaprådet.
Handicaprådet fremhæver væsentligheden af bl.a., at den dialog, som
serviceniveauet lægger op til, mellem offentlige aktører samt væsentligheden af
at bevare forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes nævnes
vigtigheden af samarbejdet mellem forældre og skole/dagtilbud/forvaltning ift.
dokumentationen, som ofte skal finde sted. Høringen har ikke givet anledning til
ændringer i serviceniveauet. Høringssvaret ligger som bilag.
Forvaltningen er opmærksom på, at der kan være en særlig udfordring vedr.
forældre, der skal vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en lang fraværsperiode
med tabt arbejdsfortjeneste. Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen,
Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen
nedsætter derfor en tværgående arbejdsgruppe til at kigge nærmere på, hvordan
denne proces kan understøttes.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Hjørring Kommune
17. juni 2019
Side 11.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Vejledende serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste - maj 2019
2. Høring - Vejledende serviceniveau på børnehandicapområdet - tabt
arbejdsfortjeneste - 1. behandling

Direktionen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager stilling til, om de vil
anbefale forslaget til vejledende serviceniveau vedr. tabt
arbejdsfortjeneste til Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 6. maj 2019, pkt. 6:
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte at forslag til serviceniveau
for tabt arbejdsfortjeneste sendes i høring.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen og anbefaler
overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det reviderede serviceniveau
godkendes.
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82.18.00-G01-2-18
4.
Orientering om brug af anlægspuljer i 2019 på skole- og
dagtilbudsområdet

Resumé
Orientering til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om projekter finansieret
af fælles anlægspuljer på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling
De fælles anlægspuljer er afsat til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets
område for at sikre, at der er centrale midler til rådighed i kritiske situationer som
AT-påbud eller pludseligt opståede skader, og at der fra centralt hold kan
gennemføres tværgående bygningsvedligehold ud fra en strategisk prioritering
samt på dagtilbudsområdet etablering af modtagekøkkener.
På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 3,2 mio. kr. til skoleområdets
anlægspulje samt overført 3,051 mio. kr. fra 2018. Der er dermed et samlet
rådighedsbeløb på skoleområdets fælles anlægspulje på 6,251 mio. kr. i 2019.
Budget 2019

3.200.000

Overført fra 2018 (færdiggørelse af ventilationsprojekter Bagterp, Muldbjerg og Lendum)

3.050.615

Samlet rådighedsbeløb 2019

6.250.615

Forventet forbrug i 2019

6.250.615

På skoleområdet er følgende renoveringsprojekter i gang samt 2 projekter, der
afventer færdigprojektering inden igangsætning:
Forbrug Forventet Forventet
Budget til
tidligere forbrug i overført
projektet
år
2019
til 2020
Tårs Skole
Afløbsseparering
I gang
650.000 525.188
51.732
Vrå Uv. sted
Undersøgelse afløbsseparering I gang
50.000
9.435
40.565
Muldbjerg Uv. sted
Tagrenovering over gym.
I gang
2.048.000 108.160 1.939.840
Lundergård Uv. sted
Vandskade
I gang
325.000 227.192
97.808
Bagterp Uv.sted
Parkeringsforhold
Afventer
900.000
0
900.000
Ungdomsskolen
Maskinhal
Afventer
750.000
0
750.000
Udisponeret beløb
Afventer 2.397.590
0 2.397.590
Samlet forventet forbrug 2019
6.250.615
Undervisningssted

Projekt

Status
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Det udisponerede beløb afventer, at der findes en løsning på Hjørring Skolens
kapacitetsproblem for K-klasserne, før midlerne kan disponeres til andre
projekter.
På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. til dagtilbudsområdets
anlægspulje, desuden er der overført 1,696 mio. kr. fra 2018, og der er dermed
et samlet rådighedsbeløb på dagtilbudsområdets fælles anlægspulje på 4,196
mio. kr.
Budget 2019

2.500.000

Overført fra 2018 (færdiggørelse af projekter fra 2018)

1.696.086

Samlet rådighedsbeløb 2019

4.196.086

Forventet forbrug i 2019

4.196.086

På dagtilbudsområdet er der mange mindre renoveringsprojekter i gang, og der
er desuden en del, der venter på igangsætning:

Institution
Vuggestue Emmersbæk
Bh Bagterp
Vuggestue Vestbakken
Bh Kingo
Vuggestuen v/Bjergene +
Lendum
Viben
Tornby, Horne og Astrup
Bh Vestbakken
Bh Vrå
Bh Kilden
Bh Emmersbæk

Projekt
Bygningsmæssige
ændringer
Garderobe
Overdækning ved
vuggestue
Maling af den gamle
del af Kingo
5 pusleborde (1
Lendum og 4
v/Bjergene)
Omforandring
kopirum m.v.
3 modtagekøkkener
Separat kloakering
(opgaven afhænger
af vintervejr)
2 branddøre + leje af
ABA anlæg
Udskiftning af døre
og vinduer mod syd
og vest
Destruktive opluk ved
tag

Status

Budget til
projektet

Forbrug
Forventet
tidligere år forbrug i 2019

I gang

304.980

257.221

19.748

Færdig

585.000

525.450

28.600

I gang

175.000

163.203

3.000

Venter på
igangsætning

45.000

45.000

I gang

92.000

99.703

I gang

100.000

I gang

700.000

Færdig

200.000

Færdig

65.000

93.450

300.000

300.000

I gang

30.000

20.000

Venter på
igangsætning

84.082

15.918
725.634

22.788

146.640

Bh Hirtshals

Støjværn

Venter på
igangsætning

90.000

90.000

Vuggestuen v/Bjergene +
Lendum

Udsugning ved
pusleborde

I gang

86.000

86.000

Forventet
overført
til 2020
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Bh Tornby
Vug.st. Bindslev og
Møllehaven
Bh Astrup og Bagterp
Bh Hundelev
Daginst. i Hj. Kom.
Bh Tårs
Vug.st. Lundtoftevej
Daginst. i Hj. Kom.

Bh Løkken

Tagudskiftning
Lovliggørelse af
krybberum (påbud)
Energioptimering af
varmesystem
Døre, vinduer og
lofter
Fliser ved
affaldssortering
Påbud fra
levnedsmiddelkontrol
Nye vinduer og fuger
Energibesparende
foranstaltninger (i
samarbejde med Ole
M.)
Cykelskur + skur på
legeplads

Bh Horne

Legepladsrenovering

Bh Bjørnen

Separat kloakering

Bh Bjergby

Nedrivning af
Hegnsvænget 1

Bh Bagterp

Tætning af utæt tag

Udisponeret beløb
Samlet forventet forbrug
2019

Færdig

358.000

363.400

I gang

200.000

200.000

I gang

30.000

30.000

I gang

130.000

130.000

I gang

200.000

200.000

20.000

20.000

22.000

24.150

200.000

200.000

120.000

120.000

50.000

50.000

70.000

70.000

232.000

232.000

25.000

25.000

Venter på
igangsætning
I gang
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
Venter på
igangsætning
I gang
Venter på
igangsætning
Afventer

Fællespuljen på dagtilbudsområdet disponeres over 2 omgange, og det
resterende udisponerede beløb forventes disponeret i august 2019.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Vedr. økonomi henvises der til sagsfremstillingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

1.080.603
4.196.086
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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.
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82.00.00-Ø00-2-18
5.

Investeringsoversigt 2020-2023 for BFU-området

Resumé
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til investeringsoversigt
for 2020 - 2023.

Sagsfremstilling
Investeringsoversigten for 2020 - 2023 består af videreførte projekter fra
Investeringsoversigt 2019 - 2022, trykprøvning af videreførte projekter samt
ønsker til nye anlægsprojekter.
Til trykprøvning foreslås det at udvide rammen til etablering af ny Musisk Skole.
Byrådet besluttede den 27. marts 2019, at der skal afsættes en samlet ramme på
35 mio. kr. til etablering af et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt
Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles
nuværende faciliteter i Dronningensgade, Hjørring. Rammen skal finansieres af
det allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område (fordelt med 5,250 mio. kr. i 2019 og 7,000 mio.
kr. i 2020), samt 22,750 mio. kr. fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på
investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Vedr. Skole og børnehus i Vrå foreslås det at flytte 20,000 mio. kr. af rammen fra
2020 til 2021. Dette som en justering i forhold til det forventede forbrugs-flow på
projektet ifølge likviditetsbudgettet.
På Børne- og Undervisningsforvaltningens område er der følgende nye ønsker
på investeringsoversigten:
Børnehaven v/Bjergene - renovering- og tilbygning
V/Bjergenes børnehave afdeling er meget nedslidt. Bygningen er opført i 1974,
og der er behov for en gennemgribende renovering. Toiletterne er meget små, og
det giver vanskelige arbejdsstillinger for personalet, når de skal hjælpe børnene.
Vinduerne er utætte, og der er meget træk, når børn og personale sidder tæt ved
vinduerne. Garderoberne er placeret inde i fællesrummet, og når børnene har
været på legepladsen, skal de ind gennem legearealer med snavset fodtøj og
overtøj, så børn der leger på gulvet, kommer til at sidde i en masse snavs. Derfor
er der brug for en grov garderobe. Ventilationen i huset er meget støjende, og
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der er meget træk fra den. Desuden er ventilationen i hele børnehaven synlige
rør, således der er masser af rør i loftet, der samler masser af støv og snavs til
gene for brugerne.
Der er afsat 5,300 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.
Bagterp Undervisningssted, etape 3
Med etape 3 opføres der nye bygninger til faglokaler, læringsmiljøer for 4
specialklasser, lokaler til personalefaciliteter og administration. De store skoler er
generelt presset på faglokaler, derfor er det en tilbagevendende udfordring for
Hjørring Skolens ledelse at finde skemapositioner til specialklasserne i
Bagterpskolens faglokaler. Når læringsmiljøerne i etape tre er færdiggjort, kan
den midlertidige bygning (den nyeste pavillon) fjernes og Hjørring Skolens elever
undervises i tidssvarende lokaler.
Der er afsat 3,000 mio. kr. i 2020 og 20,768 mio. kr. i 2021 som anlægsønske på
investeringsoversigten.
Tårs Skole - om- og tilbygning
Formålet med denne om- og tilbygning af Tårs Skole er at renovere og tilbygge
de m2, som ikke kunne rummes i de tidligere ombygningsetaper. Det nuværende
kontor og personalefløj opfylder ikke nutidens skoles funktionsbehov med
lærerforberedelsespladser, kontorer, møderum og personaleopholdsrum.
Derudover har Tårs Skole i dag ikke en tydelig hovedindgang og sekretariat –
hvilket vanskeliggør orienteringen ved ankomsten til skolen.
Den gl. lærerboligfløj, som ligger fritliggende mellem de to skolegårde, er ikke
velegnet til nutidig skoledrift, hverken i forhold til indeklima, planløsninger eller
energiforbrug. Denne fløj tænkes derfor nedrevet i sin helhed. De funktioner, der
er i denne fløj i dag, skal ved en ombygning rummes i den øvrige del af skolen.
Projektet skitserer en ny og mere fremtrædende hovedindgang med torv,
reception/sekretariat, kontorer og møderum m.v. i en dobbelthøj tilbygning med
høj anvendelse af glas i facader og tagflader. Den ekstra højde på
glastilbygningen sikrer synlighed udadtil og ekstra rumkvaliteter til de nye
funktioner.
I direkte tilknytning hertil renoveres den eksisterende personalefløj, der etableres
flere forberedelsespladser, personaleomklædning samt ny elevatoradgang til
kælderniveau.
I den udgravning, der vil være efter lærerboligfløjen er fjernet, tænkes en ny
kreativ legeplads ind – en langstrakt plads i flere niveauer med mange
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indretningsmuligheder. Den nye legeplads vil koble de to eksisterende
skolegårdrum til ét samlet hele og skabe nye bevægelsesmuligheder med
uderum i flere terrænniveauer.
Der er afsat 13,600 mio. kr. i 2020 som anlægsønske på investeringsoversigten.
Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer
K-klasserne er en del af Hjørring Skolen med placering på Højene
undervisningssted. De består pt. af 10 klasser med elever fra 0.-10. årgang. De
har råderet over 1.086 m2 fordelt på lokaler i Højene undervisningssteds
hovedbygning samt en selvstændig bygning på skolens område.
Der er det seneste år sket en stigning i elevtallet ved Hjørring Skolens K-klasser.
Over de seneste 5 år har elevtallet for K-klasserne ligget omkring 50 elever. Når
elevtallet overstiger 50 elever og når op over 60 børn, er der for mange elever i
klasserne, og her mangler lokalerne fleksibilitet.
I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der
allerede nu indskrevet 70 elever med en forventning om, at der kommer flere.
Der er pt. flere elever, der modtager undervisning på gangen med skillevægge
som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lydsensitive, og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der
ikke er mulighed for at skærme eleverne.
Team Byggeri og Ejendomme har givet et prisoverslag på 3 scenarier for en
forøgelse af lokalekapaciteten:
•

Eksempel A - Etablering og leje af ny pavillon: Overslaget er på 3,400
mio. kr. for fjernelse af gamle pavilloner som ikke er lovlige, etablering af
ny pavillon, lejeudgift i 5 år samt demontering og reetablering efter 5 år.

•

Eksempel B - Eksisterende pavillon renoveres: Overslaget er på 2,913
mio. kr. for renovering af eksisterende pavilloner, så de lever på til
gældende bygningsreglement (BR18) med en permanent tilladelse.

•

Eksempel C - Permanent tilbygning: Overslaget er på 7,155 mio. kr. for
udbygning ved K-klassernes eksisterende bebyggelse, fjernelse af gamle
pavilloner samt genhusning i byggeperioden.

På investeringsoversigten er eksempel C sat på som ønske i 2020, men udvalget
tager stilling til, hvilket scenarie der ønskes med til den videre budgetbehandling.
På møde den 6. maj 2019, bad Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
forvaltningen undersøge mulighederne for at løse kapacitetsproblemerne via en
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satellit på en skole udenfor Hjørring by. Denne undersøgelse er lavet og
konklusionen er, at det ikke er muligt at finde egnede lokaler, der kan tilgodese
Hjørring Skolens behov for lokaler ved en permanent etablering af en satellit til Kklasserne.
I bilag 3 vedr. nye ønsker og omprioriteringer, skal Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget prioritere de 4 nye anlægsønsker fra 1 til 4. Udvalgets
prioritering går herefter videre til Byrådets samlede behandling af Hjørring
Kommunes investeringsoversigt for 2020-2023.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.,
kap. 2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
1. Investeringsoversigt 2020-2023
2. Investeringsoversigt 2020-2023 - trykprøvning
3. Investeringsoversigt 2020-2023 - nye ønsker
4. Undersøgelse vedr. etablering af satellit udenfor Hjørring by
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Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,
• at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til
Investeringsoversigt 2020 - 2023 og
• at udvalget vedr. Hjørring Skolens kapacitetsproblem for K-klasserne
tager stilling til hvilket scenarie, der ønskes med til den videre
budgetbehandling for 2020.

Historik

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 6. maj 2019, pkt. 4:
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede indstillingen. Et flertal af
Udvalget bestående af Mai-Britt Beith (S), Sven Bertelsen (T), Tim Jensen (S),
Ole Ørnbøl (S), Chelina Bagger (S) og Mehrsad Sadjadi (S) ønskede, at der
arbejdes videre med scenarie C i forhold til kapacitetsproblemet for K-klasserne.
Udvalget bad forvaltningen undersøge mulighederne for at løse
kapacitetsproblemerne via en satellit på en skole udenfor Hjørring by.
Undersøgelsen skal indeholde dels vurdering af bygningsmæssige, økonomiske
og faglige konsekvenser.

Beslutning
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til investeringsoversigt
og prioriterede som følger:
1.
2.
3.
4.

Hjørringskolen – kapacitetsudfordringer. Scenarie C.
Børnehaven ved Bjergene
Bagterp undervisningssted – etape 3
Tårs skole om- og tilbygning
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00.01.00-G01-11-18
6.

Orientering fra formanden

Intet.
00.01.00-G01-11-18
7.

Orientering fra medlemmerne

Ole Ørnbøl (S) spurgte til sommerferielukning på dagtilbudsområdet.

00.01.00-G01-11-18
8.

Forvaltningen orienterer

Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om rammeforsøg med udskolingslinje.
Forvaltningen orienterer om offentliggørelse af tilsynsrapporter på
dagtilbudsområdet.
Udvalget besluttede at tilsynsrapporterne skal offentliggøres på de enkelte
institutioners hjemmeside.
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Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen

