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Børnebyers betydning for bosætningen
17.01.00.A00

18/7287

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil miljø- og kulturdirektør Lotta Sandsgaard orientere
om det aktuelle arbejde med at styrke bosætningen i Norddjurs Kommune.
I den forbindelse vil der være mulighed for at diskutere hvilken betydning, Norddjurs
Kommunes børnebyer kan have for at tiltrække børnefamilier og hvordan børnebyerne kan
anvendes i markedsføringen af kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om arbejdet med at styrke bosætningen i
Norddjurs Kommune tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
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Fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn
17.01.00.P00

18/968

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2017 at opfordre til:
”At der i næste valgperiode ses på, om der er behov for, at elever med anden etnisk baggrund
end dansk fordeles på flere skoledistrikter”.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en oversigt, der viser:


Antallet og procentandelen af 1. og 2. generations tosprogede elever i almenklasserne
på Kattegatskolen.



Antallet af modtageklasseelever, der er tilknyttet Kattegatskolens almenklasser med
henblik på at forberede en gradvis udslusning til almen skolen.



Fordelingen af Kattegatskolens modtageklasseelever på deres bopælsdistrikter.

I oversigten indgår ikke en særskilt opgørelse over andelen af øvrige elever på
Kattegatskolen, der har anden etnisk oprindelse end dansk.
Desuden er der udarbejdet en oversigt over fordelingen af flygtningebørn og tosprogede børn i
de enkelte dagtilbud i Norddjurs Kommune.
De to oversigter er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 25. januar 2018 blev oversigtsmateriale drøftet, og
i forlængelse heraf besluttede udvalget at:
”Få kortlagt mulighederne for:


Udslusning fra modtageklasser til andre skoler



Også at oprette modtageklasse(r) på Vestre Skole
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Synliggørelse af værdien af Kattegatskolens modtageklasser



Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn på skoler



Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn i daginstitutioner.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker desuden, at der indgår en beskrivelse af de økonomiske
konsekvenser af de kortlagte muligheder”.
Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger har forvaltningen nu udarbejdet et samlet
notat, hvor de forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler
og daginstitutioner belyses. Notatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende materialet til høring i bestyrelser, MED-udvalg
i område Grenaa, på Vestre Skole og på Kattegatskolen. Høringsfristen fastsættes til den 4.
maj 2018.
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl
Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler, at tosprogede elever hurtigst
muligt fordeles efter Model C. Således at der oprettes modtageklaser for indskolingen på både
Vestre Skole og Kattegatskolen, mens det fastholdes, at modtageklasser for mellemtrinet og
overbygningen også fremadrettet kun er på Kattegatskolen.
Øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever med ikke et uvæsentlig behov for sprogstøtte
fordeles mellem Vestre Skole og Kattegatskolen.
Det tildelte budget på 3.780.000 kr. pr. år anvendes til modtageklasser og til en særlig indsats
i dansk og indslusning i almenklasser og til et kvart årsværk til sprogscreening og
koordination.
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Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl
Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler ligeledes at indføre et loft for
tosprogede børn på 30% pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i
institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen
af tosprogede børn er lav. Desuden skal informationen til indvandrerfamilier om
dagplejetilbud intensiveres yderligere.
I respekt for høring, som et reelt politisk værktøj, ønsker Tom Bytoft at lytte til
høringssvarene som en del af processen forud for sin stillingtagen.
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev det besluttet at sende
materiale, der belyser forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i
skoler og daginstitutioner, til høring i bestyrelser og MED-udvalg i Område Grenaa, på Vestre
Skole og på Kattegatskolen. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.
Til orientering har forvaltningen desuden fået udarbejdet en egentlig sammentælling af antal
tosprogede børn i daginstitutioner og dagplejen i område Grenaa i henholdsvis foråret 2017 og
pr. 1. maj 2018. Oversigten viser det antal børn, som område Grenaa vurderer er tosprogede.
Oversigten er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der:
1. Træffes beslutning om, hvorvidt fordelingen af tosprogede elever i Grenaa skal
ændres.
2. Træffes beslutning om, hvorvidt der skal oprettes modtageklasser på både
Kattegatskolen og Vestre Skole.
3. Træffes beslutning om, hvorvidt øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever med et
ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre
Skole.
4. Træffes beslutning om, hvorvidt der skal indføres et loft for tosprogede børn på 30 pct.
pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med
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mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af
tosprogede børn er lav.
5. Træffes beslutning om, at informationen til indvandrerfamilier om dagplejetilbud
intensiveres yderligere.
Bilag:
1 Åben Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018

8869/18

2 Åben Oversigt over antal tosprogede elever på Kattegatskolen pr. 18.1.2018

13263/18

3 Åben Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune

53276/18

4 Åben Høringssvar - Vestre Skole

68440/18

5 Åben Høringssvar - Område Grenaa

70539/18

6 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

73923/18

7 Åben Høringssvar - Stjernehuset

75682/18

8 Åben Optælling tosprogede område Grenaa marts 2017 og 1. maj 2018

73948/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Ad. 1:
Børne og ungdomsudvalget indstiller, at fordelingen af tosprogede elever i Grenaa skal
ændres.
Ad. 2:
Børne og ungdomsudvalget indstiller, at der kun oprettes en modtageklasse for indskolingen
0.-3. klasse på Kattegatskolen.
Ad. 3:
Børne og ungdomsudvalget indstiller, at kommende 0. klasse elever med et ikke uvæsentlig
behov for sprogstøtte fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole.
Ad. 4:
Børne og ungdomsudvalget indstiller, at der indføres et loft for tosprogede børn på 30 pct. pr.
daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i institutioner med mange
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tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav.
Andelen af tosprogede børn opgøres særskilt for vuggestue og børnehave.
Ad. 5
Børne og ungdomsudvalget indstiller, at informationen til indvandrerfamilier om
dagplejetilbud intensiveres yderligere.
Derudover indstiller børne- og ungdomsudvalget, at der af budgettet afsættes op til et kvart
årsværk til sprogscreening og koordination.
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Fordeling af tosprogede elever i skoleåret 2018/2019
17.01.00.P00

18/968

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev der drøftet en række modeller,
som belyser mulighederne for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler og
daginstitutioner i Norddjurs Kommune. På mødet blev det besluttet at sende de beskrevne
modeller til høring med henblik på, at udvalget kan behandle sagen igen på et udvalgsmøde
den 14. maj 2018.
På udvalgsmødet den 22. marts anbefalede et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia
Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid:
”At tosprogede elever hurtigst muligt fordeles efter model C. Således, at der oprettes
modtageklasser for indskolingen på både Vestre Skole og Kattegatskolen, mens det
fastholdes, at modtageklasser for mellemtrinet og overbygningen også fremadrettet kun er på
Kattegatskolen. Øvrige kommende tosprogede 0 klasseelever med et ikke uvæsentligt behov
for sprogstøtte fordeles mellem Vestre Skole og Kattegatskolen.”.
På den baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for, dels at starte en modtageklasse
på Vestre Skole allerede med virkning fra skoleåret 2018/2019, og dels at placere kommende
0. klasseelever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte på Vestre Skole allerede med
virkning fra skoleåret 2018/2019. Der er vedlagt notat, som beskriver afdækningen af
mulighederne.
Aktuelt er de kommende 0. årgange startet i tidlig SFO pr. 1. april 2018 på Kattegatskolen og
på kommunens øvrige skoler.
Det følger af §7 i ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”, at
kommunalbestyrelsen kan henvise tosprogede elever til en anden skole end distriktsskolen,
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Det

fremgår

også

af

Undervisningsministeriets vejledning, at henvisningsmuligheden efter bekendtgørelsens § 7
gælder ved optagelse i skolen.
KL oplyser, at elever, der er startet i tidlig SFO på deres distriktsskole den 1. april formentlig
ikke kan siges at have påbegyndt skolegangen. Det er KL’s vurdering, at børnene formelt
først starter, når undervisningspligten indtræder den 1. august i det skoleår, hvor børnene
fylder 6 år. KL har dog påpeget, at den endelige vurderingskompetence i forhold til
spørgsmålet ligger hos undervisningsministeriet.
Elever, der er startet i tidlig SFO på Kattegatskolen med behov for modtageklasse eller som
har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, kan derfor med stor sandsynlighed nå at blive
flyttet til Vestre Skole til den 1. august 2018. Det skal bemærkes, at dette udelukkende er set i
forhold til den lovmæssige undervisningspligt.

Derudover kan der være væsentlige

pædagogiske vurderinger, der skal tages højde for, hvis et barn skal flyttes til anden skole
efter, at barnet er startet i tidlig SFO på sin distriktsskole.
Antal kommende 0. klasseelever med behov for modtageklasse
Aktuelt har 2 elever i Kattegatskolens distrikt behov for at gå i modtageklasse ved skolestart i
kommende 0. klasse. Det kan oplyses, at de to elever har ældre søskende på Kattegatskolen,
som går i modtageklasse på mellemtrinnet.
Såfremt der også oprettes en modtageklasse for indskolingen på Vestre Skole med virkning
fra skoleåret 2018/2019, så vil alle nye tosprogede elever med behov for modtageklasse, der
flytter til kommunen i det kommende skoleår løbende kunne henvises til Vestre Skole.
Forvaltningen er aktuelt ikke bekendte med, at der kommer nye børn til kommunen f.eks. i
forbindelse med familiesammenføring, som har behov for at komme i modtageklasse.
Forud for mødet i børne- og ungdomsudvalget den 22. marts 2018 forventede Kattegatskolen,
at der i det kommende skoleår 2018/2019 var behov for at oprette to modtageklasser i
indskolingen.
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Aktuelt er 21 elever tilknyttet modtageklasser i indskolingen på Kattegatskolen. Antallet af
elever med behov for modtageklasse i indskolingen forventes efter sommerferien at være nede
på 14. Det vil sige, at der kun er grundlag for at oprette én modtageklasse i indskolingen på
Kattegatskolen i skoleåret 2018/2019.
Fordeling af øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever
Der er på nuværende tidspunkt 12 kommende 0. klasseelver på Kattegatskolen, som er
tosprogede. Der er endnu ikke foretaget en endelig vurdering af, om alle 12 elever har et ikke
uvæsentligt behov for sprogstøtte og derfor vil kunne henvises til en anden skole end
distriktsskolen.
Ud fra en foreløbig vurdering vil det være ca. halvdelen af de 12 elever, som i givet fald vil
kunne starte på Vestre Skole efter sommerferien. Det skal igen bemærkes, at der også i
forhold til disse elever kan være væsentlige pædagogiske hensyn, der gør, at det ikke er
hensigtsmæssigt, at barnet flyttes til en anden skole efter, at barnet er startet i tidlig SFO på
sin distriktsskole.
Der er indskrevet 71 børn til kommende 0. klasse på Vestre Skole, som er fordelt på tre
klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,7 børn.
Økonomiske konsekvenser
I 2018 og 2019 er der afsat midler til at oprette to modtageklasser i indskolingen.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018
Børne- og ungdomsudvalget drøftede fordelingen af tosprogede elever og muligheden for at
oprette modtageklasser på både Kattegatskolen og Vestre Skole allerede fra skoleåret
2018/2019.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at vente med at træffe beslutning til høringsvarerne
forligger til næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 14. maj 2018.
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Sagsfremstilling
Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 har forvaltningen fået udarbejdet
en ny vurdering af antallet af kommende tosprogede 0. klasseelever på Kattegatskolen.
På nuværende tidspunkt vurderes der at være 13 tosprogede elever, som er startet i tidlig SFO
på Kattegatskolen. Det er fortsat vurderingen, at to af de tretten tosprogede kommende
0.klasse elever har brug for modtageklasse.
Ni ud af de tretten elever er desuden blevet sprogvurderet som 5 årige, og det vurderes, at
minimum otte de tretten børn har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Disse otte elever
vil i princippet kunne flyttes fra Kattegatskolen til Vestre Skole.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt:
1. Der skal oprettes modtageklasser på både Kattegatskolen og Vestre Skole allerede i
skoleåret 2018/2019.
2. Kommende tosprogede 0. klasseelever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte
skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole allerede i skoleåret 2018/2019.
Bilag:
1 Åben Notat om mulighed for at omplacere tosprogede fra skoleåret 2018/2019

56773/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der alene oprettes modtageklasser på Kattegatskolen
i skoleåret 2018/19.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at kommende tosprogede 0. klasse elever med et ikke
uvæsentlig behov for sprogstøtte skal fordeles mellem Kattegatskolen og Vestre Skole
allerede i skoleåret 2018/2019.
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Tidspunkt for indskrivning til 0. klasse
17.20.01.G01

10/874

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 7. november 2017 at lade de gældende
kriterier for frit skolevalg fortsætte med den tilføjelse, at der ved optagelse af elever i
folkeskolen skal tages hensyn til elever, der kommer fra daginstitutioner i de enkelte
skoledistrikter.
I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet ønskede økonomiudvalget samtidig at
få belyst muligheden for at fremrykke klassedannelsen.
Indskrivningen til 0. klasse foregår efter de gældende procedurer primo januar måned ved
digital indskrivning via Norddjurs Kommunes hjemmeside.
Med denne procedure er skoleindskrivningen afklaret primo februar, hvor forældrene får
meddelelse om indskrivningen fra de skoler, hvor børnene er optaget.
Der er lovgivningsmæssigt og administrativt ingen hindringer for, at indskrivningen kan
foretages allerede i december måned. Det er forvaltningens vurdering, at dette for de fleste
forældre ikke har negative konsekvenser, mens det for de forældre, som kan være i tvivl om,
hvorvidt deres barn skal udsætte skolestarten, kræver en tidligere stillingtagen hertil.
Ansøgninger om skoleudsættelse skal i den nuværende indskrivningsprocedure være indsendt
senest den 2. januar. Hvis indskrivningen til 0. klasse i stedet rykkes frem til december
måned, skal fristen for indsendelse af ansøgninger om skoleudsættelse rykkes frem til 1.
december.
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Spørgsmålet om fremrykning af tidspunktet for den årlige indskrivning i 0. klasse har været
sendt til høring i bestyrelser for områder, børnebyer og skoler. Høringssvarene er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om tidspunktet for den årlige
indskrivning til 0. klasse skal fremrykkes til den 1. december.
Bilag:
1 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

54035/18

2 Åben Høringssvar - Vivild Børneby

68991/18

3 Åben Høringssvar - Vestre Skole

68437/18

4 Åben Høringssvar - Toubro Børneby

66023/18

5 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg

66822/18

6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle

64671/18

7 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

56708/18

8 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

61151/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at tidspunktet for den årlige indskrivning til 0. klasse
fastholdes.
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Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
00.22.00.S00

18/6285

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På skoleområdet er det konstateret, der er opstået en skævhed i udmøntningen af budgettet til
specialundervisning. Dette medfører, at der er betydelige forskelle mellem den faktiske og
den korrekte budgettildeling til de enkelte skoler og børnebyer i 2018.
På den baggrund er der udarbejdet et notat, som dels beskriver den nuværende måde, hvorpå
ressourcerne på skoleområdet fordeles, og dels redegør for, hvordan den skæve udmøntning af
budgettet er opstået. Desuden beskrives forskellen mellem den faktiske og korrekte
budgettildeling i 2018.
Notatet om ressourcefordelingen på skoleområdet er vedlagt som bilag.
En ændring af den nuværende, faktiske ressourcefordeling vil medføre, at en række af især de
mindre børnebyer fremover vil få så store budgetproblemer, at det kan være vanskeligt at
videreføre driften på en forsvarlig måde
Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordeling på skoleområdet, hvor det
søges sikret, at både små og store skoler får et forsvarligt driftsbudget.
Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel og en taloversigt, der beskriver forslagets
konsekvenser for de enkelte skoler og børnebyer er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en grundig gennemgang af
bilagsmaterialet.
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Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af ressourcefordelingsmodellerne fremgår af det ovennævnte
bilagsmateriale.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018
Børne- og ungdomsudvalget drøftede den faktiske og korrekte budgetfordeling på
specialundervisningsområdet.
Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på
skoleområdet og beslutter at sende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på
skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg med henblik på behandling på børne- og
ungdomsudvalgets møde den 14. maj 2018.
Desuden efterlyser børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med høringen synspunkter på
anvendelsen af KORA-modellen til fordeling af specialundervisningsmidler.
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at sende et forslag
til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet til høring i bestyrelser og MED-udvalg.
Tilsvarende besluttede udvalget at efterlyse synspunkter på anvendelsen af KORA-modellen
til fordeling af specialundervisningsmidler.
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes
2. Der

træffes

beslutning

om,

hvorvidt

KORA-modellen

til

fordeling

af

specialundervisningsmidler fortsat skal anvendes.
Bilag:
1

Åben Ressourcefordeling på skoleområdet
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Åben Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen på almen 51993/18
skoleområdet

3

Åben Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning

51994/18

4

Åben Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 56849/18
2018

5

Åben Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018

56850/18

6

Åben Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på almen skoleområdet

56819/18

7

Åben Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på 61279/18
skoleområdet

8

Åben Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven

72035/18

9

Åben Høringssvar - Auning Skole

71312/18

10 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

71375/18

11 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg

71370/18

12 Åben Høringssvar - Børneby Mølle

71369/18

13 Åben Høringssvar - Vestre Skole

70838/18

14 Åben Høringssvar - Område Auning

70643/18

15 Åben Høringssvar - Vivild Børneby

70045/18

16 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

70016/18

17 Åben Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud

69833/18

18 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

67851/18

19 Åben Høringssvar - Toubroskolen

73930/18

20 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

73922/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Ad. 1:
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at forslaget følges med disse ændringer:


Tildelingen for små skoler justeres til trin med 25 elever pr. trin og at tildelingen skal
holdes indenfor en økonomisk ramme, der svarer til forvaltningens forslag.



Der modregnes ikke 1. mio. fra skoler med over 600 elever.



Derfor indstilles til budget 2019, at den planlagte driftsbesparelse på skolerne i 2019
på 2,1 mio. kr. ikke gennemføres.
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Tom Bytofte, Allan Gjersbøl, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager forbehold.
Ad. 2:
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at KORA modellen afvikles fra skoleåret 2019/20.
Der udarbejdes et forslag til en mere centraliseret tildeling. Forslagene fra bestyrelserne i
Allingåbro og Ørum om samspil mellem PPR og de enkelte skoler indgår i arbejdet med en ny
tildeling.
Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tager
forbehold.
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Budgetproblemer i 2018 og 2019
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev det i forbindelse med
behandlingen af budgetkontrollen pr. ultimo februar 2018 besluttet, at der skal udarbejdes
forslag til:


Hvordan budgettet på udvalgets område kan overholdes i 2018



Hvordan ressourcerne på skoleområdet kan fordeles i 2018.

Baggrunden for at foretage en revurdering af ressourcefordelingen på skoleområdet er, at der
er konstateret en skævhed i udmøntningen af budgettet til specialundervisning (se
selvstændigt dagsordenspunkt).
Som opfølgning på børne- og ungdomsudvalgets beslutning er der udarbejdet en ny, opdateret
budgetkontrol pr. ultimo marts 2018.
Samtidig er der udarbejdet et notat, der beskriver de samlede budgetproblemer på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2018 og 2019.
Både budgetkontrollen og notatet om budgetproblemerne er vedlagt som bilag.
I notatet om budgetproblemerne er der desuden beskrevet et forslag til en omplacering af
ressourcerne på skoleområdet i 2018, som kan bidrage til at rette op på de opståede skævheder
ved udmøntningen af budgettet til specialundervisning.
I forhold til at sikre en fremtidig overholdelse af budgettet på børne- og ungdomsudvalgets
område er der endvidere udarbejdet en oversigt over en række områder, hvor det vil være
muligt at gennemføre driftsbesparelser. Da hovedparten af besparelserne vil medføre
17
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personalereduktioner, hvor der er lange opsigelsesperioder, må det påregnes, at de først får
virkning fra og med 2019.
Der er ligeledes udarbejdet et kort notat, der beskriver hvilke tiltag, der er igangsat på
socialområdet med henblik på at bremse stigningen i udgifterne til forebyggende
foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge.
Oversigten over mulige besparelsesforslag og notatet om de igangsatte tiltag på socialområdet
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Budgetproblemerne i 2018 og 2019 er beskrevet i ovennævnte notat.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til omplacering af ressourcerne på
skoleområdet i 2018 og sender forvaltningens forslag til omplacering af ressourcerne på
skoleområdet i 2018 (tabel 3 i bilag 5) til høring i bestyrelser og MED-udvalg med henblik på
behandling på møde i børne- og ungdomsudvalget den 14. maj 2018.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker en redegørelse for Kattegatskolens økonomi inden
sommerferien.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget beslutter ikke at tage stilling til oversigten over mulige
besparelsesforslag. I stedet beslutter børne- og ungdomsudvalget, at der arbejdes videre med
at beskrive et besparelseskatalog, der efter behandling i børne- og ungdomsudvalget, kan
indgå i forhandlingerne om budget 2019.
Ad. 3
Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslagene til igangsatte tiltag på socialområdet med
henblik på at bremse stigningen i udgifterne til udsatte børn og unge og beslutter at sende
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forslaget til styring af udgifterne på socialområdet til høring i handicaprådet og berørte MEDudvalg med henblik på behandling på møde i børne- og ungdomsudvalget den 21. juni 2018.
Sagsfremstilling
Efter børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 har forslaget til en omplacering af
ressourcer på skoleområdet i 2018 været sendt til høring i bestyrelser og MED-udvalg.
Forslaget til omplacering af ressourcerne er vedlagt som bilag (se tabel 3 i bilaget) sammen
med de indkomne høringssvar.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvordan
ressourcerne på skoleområdet skal omplaceres i 2018, så der bidrages til at rette op på
skævheden ved udmøntningen af budgettet til specialundervisning.
Bilag:
1

Åben Budgetproblemer på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 og 55651/18
2019

2

Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

71372/18

3

Åben Høringssvar - Vivild Børneby

70574/18

4

Åben Høringssvar - Vestre Skole

70836/18

5

Åben Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud

69830/18

6

Åben Høringssvar - Område Grenaa

71380/18

7

Åben Høringssvar - Område Auning

70644/18

8

Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

67856/18

9

Åben Høringssvar - Børneby Mølle

71366/18

10 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg

71364/18

11 Åben Høringssvar - Auning skole

71311/18

12 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

70020/18

13 Åben Høringssvar - Toubroskolen

73925/18

14 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

73919/18
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia
Bjerregaard beslutter, at forvaltningens forslag til omplacering af ressourcerne på
skoleområdet i 2018 godkendes.
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo foreslår, at forvaltningens fordelingsforslag justeres, så alle
skoler tildeles mindst 40 pct. af en korrekt KORA-udregning for 2018 og at merudgiften
finansieres via fællespuljen.
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Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2018.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes det samlede anlægsbudget at blive overholdt i 2018.
Økonomiske konsekvenser
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018

Oprin-

Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse* Ansøgte

(mio. kr.)

deligt

budget

ultimo

budget

Drift

679,5

regnskab

tillægsbe-

april

villinger

222,0

679,5

683,3

3,8

0,0

-1,6

1,8

Overførte
1,6

driftsmidler
Drift i alt inkl.
overførte
fra 2017
Anlæg

midler
679,5

681,1

222,0

683,3

2,2

1,8

4,5

7,4

0,2

7,4

0,0

-2,4

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
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Børne- og ungdomsudvalget - overførsler fra 2017 til 2018
Overført

Beløb

til Beløb til

beløb i alt

opsparing
(80%)

Forventet
forbrug

anvendelse

af

overførsler**

i 2018
(20%)

(Mio. kr.)
Børne- og ungdomsudvalget

1,6

1,3

0,3

0,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings/koordineringsprincip.
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes,
at merforbruget vil ligge på ca. 6,3 mio. kr. over servicerammen.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2018 samles for alle fagudvalg i en sag, som
videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. budgetrammen reduceres med 0,7 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af
mindreforbrug i forbindelse med finansiering af minibusser af typen M1 bl.a. til
befordring af specialundervisningselever.
2. der omplaceres 2,4 mio. kr. fra anlæg til drift i 2018 vedrørende digitale
læringsmidler, som finansieres af anlægsprojektet ”Folkeskolereformen - udgifter til
it-genanskaffelser”. Samtidig gives der en negativ anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. på
anlægsprojektet ”Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser”.
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3. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Styrkelse af børn og unges
mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder”. Indtægterne forøges med 1,1
mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1,1 mio. kr.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler vedrørende ”Track 8 - musikevent for børn
og unge”. Indtægterne forøges med 80.000 kr. Tilsvarende forøges udgifterne med
80.000 kr.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget i perioden 2016 til 2019
reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til kvalitet
i dansk og matematik. Indtægterne forøges med 60.000 kr. årligt. Tilsvarende forøges
udgifterne med 60.000 kr. årligt.
6. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget i perioden 2016 til 2019
reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til
kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen. Indtægterne forøges med 47.000 kr.
årligt. Tilsvarende forøges udgifterne med 47.000 kr. årligt.
7. budgetopfølgningen pr. april 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo april 2018 på børne- og 66869/18
ungdomsudvalgets område
2 Åben Anlægsoversigt - april 2018

72748/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Tiltrådt.
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Fordeling af puljemidler til en ekstra indsats på dagtilbudsområdet i 2018
28.00.00.Ø00

15/1020

Åben sag

Sagsgang
BUU, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 til et løft af dagtilbudsområdet. Formålet med aftalen var at sikre mere pædagogisk
personale på dagtilbudsområdet. Norddjurs Kommunes andel af de 250 mio. kr. udgjorde 1,4
mio. kr.
I 2017 modtog Norddjurs Kommune de ekstra midler til løft af dagtilbudsområdet via
bloktilskuddet. Det samme gør sig gældende for de midler, der modtages i 2018 og
overslagsårene.
Den 17. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen følgende fordeling af midlerne:
1. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen – én i område
Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer – 0, 375 mio. kr.
2. At der afsættes 572.000 kr. til dagtilbuddene, herunder
a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor
er brug for en ekstraordinær indsats.
b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen
for året.
c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne.
3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter
den besluttede budgetfordelingsmodel på området – 0,450 mio. kr.
Midler i punkt 1 og i punkt 3 er blevet udmøntet til institutionerne i forbindelse med
ressourcefordelingen for 2018.
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I 2017 blev midlerne under punkt 2 fordelt efter, dels hvor mange tosprogede børn, der har
behov for en særlig indsats, og dels til institutioner, der i løbet af året har haft flere børn end
forventet ved budgetlægningen:
Område/distrikt

Antal 3-5 årige tosprogede børn, hvor Tildeling marts 2017
der er vurderet behov for særlig
indsats

Allingåbro Børneby

7

24.824 kr.

Glesborg Børneby

4

14.185 kr.

Vivild Børneby

4

14.185 kr.

Distrikt Ørum

5

17.731 kr.

Område Grenaa

76

269.513 kr.

Nørager

3

10.639 kr.

Område Auning

17

60.286 kr.

Toubro Børneby

3

10.639 kr.

Børneby Mølle

0

0 kr.

Ørsted Børneby

0

0 kr.

I alt

119

422.000 kr.

Område/distrikt

Årsag

Beløb

Allingåbro Børneby

Flere børn end forventet ved budlægningen

65.768 kr.

Glesborg Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

8.735 kr.

Børnehaven Gymnasievej

Flere børn end forventet ved budlægningen

8.735 kr.

Nørager Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

16.270 kr.

Børnehaven Savværket

Flere børn end forventet ved budlægningen

40.802 kr.

Børnehaven Bette-Bo

Flere børn end forventet ved budlægningen

10.390 kr.

I alt

150.700 kr.

I 2018 er der centrale puljemidler på 566.000 kr., der kan udmøntes i løbet af året.
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Beslutningskompetencen til at udmønte puljemidlerne er tillagt til skole- og dagtilbudschefen.
Set i lyset af det forventede merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets samlede område
ønskes imidlertid en politisk stillingtagen til, om midlerne skal udmøntes i 2018.
Det kan oplyses, at der efter en drøftelse med aftaleholderne på dagtilbudsområdet er enighed
om, at en evt. udmøntning af puljemidlerne bør finde sted ved:


at tildele 266.000 kr. til Område Grenaa til aktiviteter, der kan styrke tosprogede børns
brug af dagplejen.



at tildele 300.000 kr. til daginstitutioner, der ifølge den seneste prognose på området
vil modtage flere børn end forventet ved budgetlægningen til 2018. Af hensyn til
institutionernes muligheder for at planlægge den resterende del af året vil midlerne
blive fordelt inden sommerferien.

De 300.000 kr. forventes fordelt på følgende måde:
Område/distrikt

Årsag

Beløb

Børnehaven Stjernehuset

Flere børn end forventet ved budlægningen

66.645 kr.

Glesborg Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

16.710 kr.

Børnehaven Gymnasievej

Flere børn end forventet ved budlægningen

94.473 kr.

Nørager Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

48.813 kr.

Børnehaven Landsbyen

Flere børn end forventet ved budlægningen

5.072 kr.

Børnehaven Regnbuen

Flere børn end forventet ved budlægningen

68.287 kr.

I alt

300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
En udmøntning af puljemidlerne på 566.000 kr. vil øge det samlede merforbrug på børne- og
ungdomsudvalgets område.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt
de centrale puljemidler på 566.000 kr. på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2018.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Mads Nikolajsen og Ulf Harbo foreslår, at puljemidlerne på 566.000 kr. udmøntes i 2018.
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia
Bjerregaard ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.
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Emner til besparelseskatalog
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet, at der skal
udarbejdes et besparelseskatalog, som efter behandling i udvalget kan indgå i forhandlingerne
om budget 2019.
Det er planen, at forvaltningen i løbet af de kommende fire uger udarbejder forslaget til
besparelseskatalog, så det kan behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. juni
2018.
I forbindelse med forvaltningens opstart på arbejdet med besparelseskataloget ønskes en
stillingtagen til, om der er særlige besparelsesforslag, som medlemmerne af børne- og
ungdomsudvalget ønsker medtaget eller særligt belyst i kataloget.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der er
særlige besparelsesforslag, som udvalgsmedlemmerne ønsker medtaget eller særligt belyst i
det besparelseskatalog, der forberedes til udvalgsmødet den 21. juni 2018.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Et flertal bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia
Bjerregaard beslutter at afvente forvaltningens forslag til besparelseskatalog.
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Mads Nikolajsen og Ulf Harbo ønsker følgende emner yderligere belyst i det
besparelseskatalog, som børne- og ungdoms udvalget skal behandle på udvalgsmødet den 21.
juni 2018:


Færre konsulentstillinger målt i årsværk, men flere ansatte konsulenter på deltid
kombineret med ansættelse i skole / daginstitution.



Indhentning af forslag til forenklinger, der giver besparelser, fra medarbejderne på
socialområdet.



Omlægning af specialpædagogisk korps:
o Så flere ressourcer anvendes direkte i de enkelte institutioner
o At visitationen forenkles.
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Budget 2019-2022 - anlægsforslag
00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2019-2022 skal fagudvalgene i maj/juni 2018 prioritere
anlægsforslag.
I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af
anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg er vedlagt som bilag. Det bemærkes,
at der blandt forslagene er to forslag fra eksterne aktører (A304 og A305).
Børne- og ungdomsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.
Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:


Det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1



Det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal

Anlægsforslag, hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling, indgår på lige fod med nye
forslag i prioriteringen.
Eksisterende anlæg, hvor der allerede er givet anlægsbevilling, indgår ikke i prioriteringen.
Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for børne- og ungdomsudvalget, som lige nu er
gældende for år 2019-2021:
Mio. kr.
Anlægsrammen

2019

2020
3,065

2021
3,065

År 2022 er endnu ikke teknisk budgetlagt.
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Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget prioriterer anlægsforslag
indenfor eget udvalgsområde.
Bilag:
1 Åben Bilag til A305. Henvendelse fra Vandsam, inkl. bilag.

72066/18

2 Åben Bilag til A304. Henvendelse fra bestyrelsen for Område Auning. 72145/18
Legeplads til Mælkevejen.
3 Åben Bilag til A302. Bygningsmæssige forbedringer på Djurslandsskolen. 72730/18
Budget 2019-2022.
4 Åben Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag. Budget 2019-2022. Samlet
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Børne- og ungdomsudvalget fremsender alle anlægsforslagene uden prioritering.
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Redegørelse for Område Grenaas økonomi
28.00.00.S00

18/7476

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK
Sagsfremstilling
På et møde i økonomiudvalget den 2. maj 2018 besluttede økonomiudvalget, ”at de ønsker en
redegørelse

fra

velfærdsforvaltningen

om

udmøntning

af

budgetmidler

og

om

overførselsbeløb 2017 i Område Grenaa. Redegørelsen forelægges på det kommende møde i
børne- og ungdomsudvalget og herefter i økonomiudvalget.
Økonomiudvalget tager stilling til overførslen for 2017, når redegørelsen foreligger.
Tilsvarende besluttede børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 19. april 2018, at
udvalget på det næste udvalgsmøde ønsker at få en orientering om, hvordan beløbet til
dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge/tosprogede børn, og hvor der derfor er brug for
en ekstraordinær indsats, er udmøntet i Område Grenaa.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en samlet redegørelse om Område Grenaas
overskud og normering samt anvendelsen af områdets midler til løft af dagtilbud i 2017.
Redegørelsen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen om Område Grenaas økonomi godkendes.
Bilag:
1 Åben Samlet notat om økonomien i Område Grenaa
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Børne- og ungdomsudvalget tiltræder, at redegørelsen om Område Grenaas økonomi
godkendes.
Mads Nikolajsen og Allan Gjersbøl ønsker samtidig på børne- og ungdomsudvalgets næste
møde at få en forklaring på nednormeringen i Regnbuen og Stjernehuset i 2018.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Henvendelse fra UngNorddjurs om brug af Nyvang til juniorklub
00.22.00.G01

18/5939

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK,
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i UngNorddjurs har fremsendt en anmodning til børne- og ungdomsudvalget om
at flytte juniorklubben i Auning til den nedlagte daginstitution Nyvang. Juniorklubben i
Auning er i dag placeret i et lejet lokale i tilknytning til Auning Hallen.
Nyvang har i en periode ikke har været anvendt som daginstitution. I stedet har bygningen
stået klar til at kunne blive anvendt til modtageklasser. Der har dog indtil nu ikke været brug
for at oprette modtageklasser i Auning.
Anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet at udsætte sagen
med henblik på yderligere belysning.
På denne baggrund har forvaltningen fået UngNorddjurs til at udarbejde et supplerende notat,
der er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser, da der i forvejen er afsat et budgetbeløb til den
løbende drift af juniorklubben i Auning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-04-2018
Børne- og ungdomsudvalget udsætter sagen med henblik på yderlige belysning.

34

Børne- og ungdomsudvalget

14-05-2018

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget beslutter, hvorvidt udvalget vil
sende anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs om at flytte juniorklubben i Auning til
den nedlagte daginstitution Nyvang til godkendelse i økonomiudvalget.
Bilag:
1 Åben Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs

51682/18

2 Åben Brug af Nyvang til juniorklub

72593/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Børne- og ungdomsudvalget er positiv over for at anvende Nyvang til juniorklub og
fremsender anmodningen fra bestyrelsen i UngNorddjurs til økonomiudvalget med anbefaling
af, at der arbejdes videre med sagen.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker følgende belyst inden behandlingen i økonomiudvalget:


Omkostninger ved renovering af bygningen og hvem der skal finansiere renoveringen.



Om flere medlemmer af juniorklubben vil betyde højere driftsomkostninger for
kommunen.



Om UngNorddjurs skal disponere over hele bygningen.

Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Redegørelse for ankesager - Servicelovens § 41 og 42
32.18.00.K00

18/7518

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK
Sagsfremstilling
På sit møde den 5. december 2017 godkendte økonomiudvalget forvaltningens tiltag i forhold
til de ikke-afsluttede revisionsbemærkninger vedrørende merudgifter til børn og unge, samt
tabt arbejdsfortjeneste. I samme forbindelse anmodede økonomiudvalget om en redegørelse
for syv ankesager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for 2016 – herunder
andelen af omgørelser af sager samt den faglige begrundelse for omgørelserne. Forvaltningen
har på den baggrund udarbejdet nedenstående redegørelse.
En afgørelse fra Ankestyrelsen har normalt en af følgende tre former:


Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og stadfæster afgørelsen.
Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.



Omgørelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.



Hjemvisning: Hvis der mangler oplysninger i en sag, sender Ankestyrelsen sagen
tilbage til myndigheden. Myndigheden skal genoptage behandlingen af sagen og
afgøre den på ny.

Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune i øjeblikket har 144 aktive sager, der vedrører
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §41 og §42. Det vurderes, at der i
hver af de 144 sager træffes i gennemsnit ca. 5 afgørelser årligt svarende til ca. 720
sagsafgørelser på årsplan. De mange afgørelser i de enkelte sager skyldes bl.a., at børnenes
tilstand ændrer og udvikler sig løbende, og at forældrenes indkomst varierer i løbet af året.
Redegørelse for ankesager for 2016
På baggrund af forvaltningens opgørelse over ankesager vedrørende merudgifter til børn og
unge samt tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 41 og 42, kan det oplyses, at:
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I 2016 har Ankestyrelsen ikke truffet afgørelse i sager vedrørende merudgifter til børn
og unge efter servicelovens §41.



Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har Ankestyrelsen i 2016 truffet afgørelse i syv
sager, hvoraf en er blevet stadfæstet, en er omgjort og fem er hjemvist til fornyet
behandling.

Sag 1:
Hjemvisning: Den første sag, som blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, angår en
borger, som er bevilget tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med løbende undersøgelser af
barnet mod fremvisning af dokumentation for løntab.
I det konkrete tilfælde har borgeren påklaget kommunens afgørelse om afslag på udbetaling af
tabt arbejdsfortjeneste for en periode på 12 måneder. Kommunen begrunder sit afslag med, at
der for pågældende periode ikke er dokumenteret et betydeligt fravær med løntab som følge af
barnets

funktionsnedsættelse.

I kommunens

afgørelse

henvises

til

Ankestyrelsens

principafgørelse C-8-08, hvori Ankestyrelsen har gjort gældende, at der ikke kan ydes
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som skal ledsage barnet 2-3 gange årligt.
Ankestyrelsen hjemviser sagen til fornyet behandling med den begrundelse, at der i sagen
ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om der faktisk er tale om
et betydeligt fravær.
Kommunen vælger efter fornyet behandling at fastholde sin afgørelse om afslag, hvorefter
sagen sendes retur til Ankestyrelsen. På baggrund af de nye oplysninger vurderer
Ankestyrelsen i januar 2018, at der er tale om et betydeligt fravær, som berettiger borger til
udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste – forudsat at det kan dokumenteres, at fraværet har
resulteret i et løntab.
Sag 2 og 3:
Delvist medhold + hjemvisning: Sagerne omhandler en borger, som har ansøgt om tabt
arbejdsfortjeneste til pasning af to børn i hjemmet. Der ansøges også om tabt
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arbejdsfortjeneste med forud- og tilbagevirkende kraft fra ansøgetidspunktet. Kommunen har
givet afslag på ansøgningen.
Kommunen får af Ankestyrelsen delvist medhold, men med en anden begrundelse end den,
kommunen har givet. Ankestyrelsen fastholder, at borger ikke er berettiget tabt
arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft, men kommunen skal træffe ny afgørelse
vedrørende perioden fra ansøgertidspunktet og fremefter.
Kommunen indhenter yderligere oplysninger i sagen og meddeler herefter afslag på
ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste på den baggrund, at det ikke er nødvendigt med pasning
af børnene i hjemmet, da de kan rummes i skolen på fuld tid.
Kommunen modtager efterfølgende en ny ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste på færre
timer. Denne afvises med samme begrundelse som ovenfor. Der er ikke siden kommet
yderligere anker i sagen.
Sag 4, 5 og 6:
Omgørelse + hjemvisning: Sagerne omhandler én familie, som har ansøgt om tabt
arbejdsfortjeneste til pasning af først et og senere to børn i hjemmet.
Sag 4: Familien er oprindeligt bevilget 5 timers tabt arbejdsfortjeneste vedrørende det ene
barn, men kommunen har truffet afgørelse om, at tabt arbejdsfortjeneste nedsættes til 3 timer
ugentligt med den begrundelse, at barnet er startet i SFO og at behovet for pasning i hjemmet
derfor er mindsket. Familien klager over afgørelsen. Ankestyrelsen omgør kommunens
afgørelse om nedsættelse af den tabte arbejdsfortjeneste med den begrundelse, at det endnu
ikke er godtgjort, at tilbuddet kan rumme barnet. Derfor er der ikke (endnu) grundlag for at
nedsætte den tabte arbejdsfortjeneste.
Ankestyrelsen fastslår desuden, at beregningen af tabt arbejdsfortjeneste skal ske på baggrund
af en 37 timers arbejdsuge – og ikke en 35 timers arbejdsuge – med begrundelse i, at den 2timers nedgang, som forælder havde haft i sin arbejdstid forud for ansøgning om tabt
arbejdsfortjeneste, var en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse og behovet for pasning
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i hjemmet. Derfor er det ikke korrekt, at kommunen har brugt en 35-timers arbejdsuge som
beregningsgrundlag. Ankestyrelsens vurdering er efterfølgende taget til efterretning.
Sag 5 og 6: Samme familie har yderligere to ansøgninger om ekstrabevillig af tabt
arbejdsfortjeneste for en afgrænset periode, som begge hjemsendes til fornyet behandling på
baggrund af utilstrækkelige oplysninger.
På baggrund af kommunens fornyede behandling af sagerne er der aktuelt truffet afgørelse om
ekstrabevilling af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til det ansøgte.
Sag 7:
Stadfæstelse: I sagen har kommunen fået medhold i sin afgørelse om, at der ikke kan bevilges
dækning af 7 timers tabt arbejdsfortjeneste pr. uge ved forsørgelse af et barn i hjemmet.
Opgørelsen af ankesager for 2017
Som supplement til ovenstående redegørelse kan det oplyses, at Ankestyrelsen i 2017 har
truffet afgørelse i 17 sager på børnehandicapområdet. Her er 9 sager blevet hjemvist, 7 er
stadfæstet og 1 er ændret.
Sagerne fordeler sig på følgende typer:


§ 41 merudgifter til børn: 4 sager hjemvises, 4 sager stadfæstes og 1 sag omgøres, i alt
9 sager. Efterfølgende har forvaltningen fastholdt afgørelsen i 1 af de 4 hjemviste
sager, mens der er truffet en ny afgørelse i de øvrige 3 sager.



§ 42 tabt arbejdsfortjeneste: 5 sager hjemvises og 1 sag stadfæstes. Af de 5 hjemviste
sager, fastholdes 1 sag, 2 sager fastholdes delvist og i 2 sager træffes der en ny
afgørelse. De 2 sager, som er delvis fastholdt, er efterfølgende blevet anket.



§ 44 aflastning: 2 sager er blevet stadfæstet.

Det kan desuden oplyses, at forvaltningen har haft kontakt til Socialstyrelsen for at afsøge
muligheden for at igangsætte et Task Force forløb på børnehandicapområdet. Norddjurs
Kommune er imidlertid aktuelt i gang med et Task Force forløb på voksen handicapområdet,
og det er ifølge Socialstyrelsen kun muligt, at en kommune kan have ét Task Force forløb af
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gangen. Når Task Force forløbet på voksenområdet er afsluttet, vil der blive ansøgt om et
Task Force forløb på børnehandicapområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen for ankesager vedrørende merudgifter og tabt
arbejdsfortjeneste til børn og unge efter Servicelovens § 41 og 42 for 2016 godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Tiltrådt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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og

kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste
27.03.00.G01

18/5992

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter
efter Servicelovens §41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42.
Forslaget til de nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.
Ændringer:
De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er:


Kvalitetstandarderne for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er delt op i to separate
kvalitetsstandarder. Tidligere var ydelserne en del af den samlede kvalitetsstandard for
’børn og unge med handicap 0-18 år’. Udover ydelserne efter §§41 og 42 indbefattede
den samlede kvalitetsstandard også aflastning efter Servicelovens §84 og
ledsagerordningen efter Servicelovens §45.



Kvalitetsstandarderne er nu blevet indarbejdet i den nye, fælles skabelon for
kvalitetsstandarder i Norddjurs Kommune.



Der er foretaget ændringer i formuleringer og sprogbrug, der letter læsningen, men
som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet for hverken dækning af merudgifter eller
kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste.

De

ændrede

beløbsgrænser/bevillingsstørrelser følger naturligt af den generelle løn- og
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prisudvikling samt den årlige regulering af de takster, der ligger til grund for
udmålingen af bevillingerne.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for dækning af
merudgifter efter Servicelovens §41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter
Servicelovens §42, sendes til høring i handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)

72585/18

2 Åben Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)

72588/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
00.01.00.A00

18/6486

Åben sag

Sagsgang
BUU/EAU/KFU/VPU, ØK
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 4. april 2018, at de enkelte fagudvalg skal behandle
den del af de indkomne projektforslag til Poul Due Jensens Fond, som er relevante for
udvalgets område. Fagudvalgene skal således godkende hvilke idéforslag, fagudvalget vil
anbefale, at kommunen indgår en tættere dialog med fonden omkring med henblik på at
konkretisere projekter i forhold til fondens rammer. Efter behandling i fagudvalgene vil
økonomiudvalget atter behandle sagen. Derpå vil kommunaldirektøren i juni 2018 kontakte
Poul Due Jensens Fond for at drøfte den videre proces.
Den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond henvendte sig i begyndelsen af 2018 til
Norddjurs Kommune, med henblik på at indlede et samarbejde til forbedring af
arbejdsmarkedsinklusionen gennem økonomisk støtte til projekter inden for dette formål.
Inden for rammerne af følgende 5 indsatsområder har fonden forventninger om at støtte
projekter i Norddjurs Kommune ved uddelinger for ca. 10 mio. kr. i 2018:
1. Grundlæggende kompetencer
2. Overgang fra skole til uddannelse eller job
3. Fastholdelse i uddannelse
4. Overgang fra uddannelse til job
5. Fastholdelse i job
På Norddjurs Kommunes konference den 23. februar 2018 om rekruttering og fastholdelse var
direktøren for Poul Due Jensens Fond oplægsholder. Som kvittering for fondens henvendelse
til Norddjurs Kommune blev konferencens deltagere opfordret til at indsende idéer og forslag
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til projekter, som kunne falde inden for fondens formål. Dette ved at udfylde fondens
”idéforslagsskema”.
For at understrege den politiske prioritering af samarbejdsmuligheden med Poul Due Jensens
Fond, er det besluttet at de indkomne projektforslag forankres i Norddjurs Kommunes
økonomiudvalg, hvorefter projektforslagene skal behandles i de relevante fagudvalg. Derpå er
tanken, at dialogen med fonden forankres tæt på projekterne, mens økonomiudvalget senere
præsenteres for status på projekterne.
Der er indkommet følgende forslag til projekter inden for børne- og ungdomsudvalgets
område. Det fremgår af parentes, hvis projektet er fælles med et andet udvalgsområde. Det
fremgår også, hvis forslaget til projekt er fremsendt efter behandling i økonomiudvalget den
4. april 2018.


Parat til ungdomsuddannelse (EAU/BUU)
En meget stor andel af unge i 8. årgang vurderes ikke uddannelsesparate. Derfor vil et
projektsamarbejde mellem UngNorddjurs og Ungdommens Uddannelsesvejledning
give de unge en række værktøjer og opnår større selvindsigt, tilegner sig ny viden og
større bevidsthed om deres værdier, og hvad der er vigtigt for dem. Projektperiode:
August 2018 – juni 2021. Beløb: 2,136 mio. kr. Forslagsstiller: Ungeindsats og UU
Djursland



Tandpleje projekt tidlig indsats (BUU)
Den kommunale tandpleje i Norddjurs og Randers kommuners fællesprojekt vil bryde
social arv ved at sætte tidligt ind overfor ulighed i sundhed. Sammen med
universitetsforskere udvikles en ”pakke”, til småbørnsforældre omhandlende info om
bl.a. kost og tandbørsteinstruktion. Projektperiode: August 2018 – juni 2019. Beløb:
0,150 kr. Forslagsstiller: Den Kommunale Tandpleje, Norddjurs Kommune.



Kulturskole projekt på Toubro skolen (BUU/KFU)
I projektsamarbejdet vil Kulturskolen Norddjurs og Foreningen Toubros Venner
forsøge at bryde denne sociale skævhed i kommunen og styrke børnenes skolegang
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gennem musikundervisning. Målet er at afdække effekterne af at etablere fripladser på
Kulturskolen

Norddjurs

musikundervisning,

for

socialt

udsatte

og

marginaliseringstruede børn fra Toubro-området. Projektperiode: 1. august 2018 – 31.
juli 2022. Beløb: 0,38 mio. kr. Forslagsstiller: Foreningen Toubros Venner


Børneby projekt – spilbaseret læring i specialklasser (BUU)
Børneby Mølle og Vivild Børneby vil gennem inddragelse af spil-baseret læring i
undervisningen motivere børne i specialklasserne på mellemtrinnet (4. - 6. kl.), således
at de opnår faglige og sociale forudsætninger for at tage folkeskolens afgangsprøve og
siden indgå på arbejdsmarkedet. Projektperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2021. Beløb
på 0,974 mio. kr. Forslagsstiller: Børneby Mølle og Vivild Børneby



Kattegatskolen – overbygning kombineret med erhvervspraktik (BUU/EAU)
Kattegatskolen oplever en række elever med svage socioøkonomiske forudsætninger,
som skolen har svært ved at give de rigtige udfordringer. Der skal skabes nogle
muligheder for, at disse elever kan kombinere skolegangen med en tilknytning til
virksomheder, der har brug for arbejdskraft, og som vil være med til at arbejde for, at
den unge fastholdes i skolearbejdet og på ungdomsuddannelsen, fordi der venter en
læreplads efter endt uddannelse. Gennem projektet ønskes at skifte det traditionelle
skolemiljø ud med mere erhvervsrettede læringsmiljøer. Projektperiode: 2018 – 2020.
Beløb på 0,5 mio. kr. i første omgang. Forslagsstiller: Kattegatskolen

Udover ovenstående projektforslag så har Poul Due Jensens Fond forhåndsgodkendt bevilling
af støtte til projektet ”My Firm”. I projektet samarbejder UngNorddjurs med ungdomsskolen i
Randers Kommune om at udvikle sårbare unges sociale, personlige og faglige kompetencer.
Projektet løber i perioden august 2018 til juli 2020.
De indkomne idébeskrivelser er vedlagt sagen som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke
idéforslag, som udvalget vil anbefale, at der indgås en tættere dialog med Poul Due Jensens
Fond om.
Bilag:
1 Åben Ideforslag - Parat til ungdomsuddannelse

69687/18

2 Åben Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats

69688/18

3 Åben Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen

71397/18

4 Åben Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser

71398/18

5 Åben Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med 69689/18
erhvervspraktik
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med alle de fremsendte
projekter.
Børne-

og

ungdomsudvalget

anbefaler

samtidig,

at

der

til

projekt

”Parat

til

ungdomsuddannelse” deltager repræsentanter fra folkeskoler i styringen af projektet, og at en
repræsentant fra erhvervslivet indgår i styringen af projektet ”Kattegatskolen – overbygning
kombineret med erhvervspraktik”.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.16.A00

18/121

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapporter fra tilsynsbesøg på:


Børne- og Ungecenter Norddjurs – Børnecentret



Børne- og Ungecenter Norddjurs – Ungecentret.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporterne skal sendes til høring i handicaprådet inden den endelige behandling i
børne- og ungdomsudvalget. Høringsfristen er den 11. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punkter har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de to tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt sendes til høring i
handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret

69571/18

2 Åben Børne- og Ungecenterr Norddjurs - Ungecentret

69576/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
27.24.00.A00

18/120

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser
udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo april 2018

69599/18

2 Åben Underretninger ultimo april 2018

69600/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget i 2018.
Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018

73279/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der til et af de kommende udvalgsmøder udarbejdes
forslag til udvalgets studietur.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:


Oversigt over udviklingen i antal indstillinger til PPR og ventetiden til PPR.
Et notat er vedlagt som bilag.



Status på udarbejdelsen af et forslag til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i skoler,
dagtilbud og områder.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat vedr. udvikling i henvisninger til PPR
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

18/122

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra
Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 er der modtaget
en ny ankeafgørelse (nr. 10), hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Afgørelsen er blevet stadfæstet.
Der er ikke kommet nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget.
Oversigter over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

70991/18

2 Åben Ankeafgørelser - børn og ungeudvalget

70990/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-05-2018
Godkendt.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Bilagsoversigt
2.

Fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn
1.

Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018 (8869/18)

2.

Oversigt over antal tosprogede elever på Kattegatskolen pr. 18.1.2018 (13263/18)

3.

Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune
(53276/18)

3.

4.

Høringssvar - Vestre Skole (68440/18)

5.

Høringssvar - Område Grenaa (70539/18)

6.

Høringssvar - Kattegatskolen (73923/18)

7.

Høringssvar - Stjernehuset (75682/18)

8.

Optælling tosprogede område Grenaa marts 2017 og 1. maj 2018 (73948/18)

Fordeling af tosprogede elever i skoleåret 2018/2019
1.

Notat om mulighed for at omplacere tosprogede fra skoleåret 2018/2019
(56773/18)

4.

5.

Tidspunkt for indskrivning til 0. klasse
1.

Høringssvar - Distrikt Ørum (54035/18)

2.

Høringssvar - Vivild Børneby (68991/18)

3.

Høringssvar - Vestre Skole (68437/18)

4.

Høringssvar - Toubro Børneby (66023/18)

5.

Høringssvar - Børneby Glesborg (66822/18)

6.

Høringssvar - Børneby Mølle (64671/18)

7.

Høringssvar - Ørsted Børneby (56708/18)

8.

Høringssvar - Allingåbro Børneby (61151/18)

Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet
1.

Ressourcefordeling på skoleområdet (44133/18)

2.

Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen på almen skoleområdet
(51993/18)

3.

Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning (51994/18)
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Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 2018
(56849/18)

5.

Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018 (56850/18)

6.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på almen skoleområdet (56819/18)

7.

Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet
(61279/18)

8.

Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven (72035/18)

9.

Høringssvar - Auning Skole (71312/18)

10. Høringssvar - Ørsted Børneby (71375/18)
11. Høringssvar - Børneby Glesborg (71370/18)
12. Høringssvar - Børneby Mølle (71369/18)
13. Høringssvar - Vestre Skole (70838/18)
14. Høringssvar - Område Auning (70643/18)
15. Høringssvar - Vivild Børneby (70045/18)
16. Høringssvar - Allingåbro Børneby (70016/18)
17. Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud (69833/18)
18. Høringssvar - Distrikt Ørum (67851/18)
19. Høringssvar - Toubroskolen (73930/18)
20. Høringssvar - Kattegatskolen (73922/18)
6.

Budgetproblemer i 2018 og 2019
1.

Budgetproblemer på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 og 2019
(55651/18)

2.

Høringssvar - Ørsted Børneby (71372/18)

3.

Høringssvar - Vivild Børneby (70574/18)

4.

Høringssvar - Vestre Skole (70836/18)

5.

Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud (69830/18)

6.

Høringssvar - Område Grenaa (71380/18)

7.

Høringssvar - Område Auning (70644/18)

8.

Høringssvar - Distrikt Ørum (67856/18)

9.

Høringssvar - Børneby Mølle (71366/18)

10. Høringssvar - Børneby Glesborg (71364/18)
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11. Høringssvar - Auning skole (71311/18)
12. Høringssvar - Allingåbro Børneby (70020/18)
13. Høringssvar - Toubroskolen (73925/18)
14. Høringssvar - Kattegatskolen (73919/18)
7.

Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Bilag

til

budgetopfølgningen

pr.

ultimo

april

2018

på

børne-

og

ungdomsudvalgets område (66869/18)
2.
10.

Anlægsoversigt - april 2018 (72748/18)

Budget 2019-2022 - anlægsforslag
1.

Bilag til A305. Henvendelse fra Vandsam, inkl. bilag. (72066/18)

2.

Bilag til A304. Henvendelse fra bestyrelsen for Område Auning. Legeplads til
Mælkevejen. (72145/18)

3.

Bilag til A302. Bygningsmæssige forbedringer på Djurslandsskolen. Budget
2019-2022. (72730/18)

4.

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag. Budget 2019-2022. Samlet
(73225/18)

11.

Redegørelse for Område Grenaas økonomi
1.

12.

14.

Samlet notat om økonomien i Område Grenaa (73271/18)

Henvendelse fra UngNorddjurs om brug af Nyvang til juniorklub
1.

Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs (51682/18)

2.

Brug af Nyvang til juniorklub (72593/18)

Kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter og kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste
1.

Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)
(72585/18)

2.

Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)
(72588/18)
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Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
1.

Ideforslag - Parat til ungdomsuddannelse (69687/18)

2.

Idebeskrivelse - Tandpleje projekt tidlig indsats (69688/18)

3.

Idébeskrivelse - Kulturskoleprojekt på Toubroskolen (71397/18)

4.

Idébeskrivelse - Børneby projekt - spilbaseret læring i specialklasser (71398/18)

5.

Idébeskrivelse - Kattegatskolen - overbygning kombineret med erhvervspraktik
(69689/18)

16.

17.

18.

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret (69571/18)

2.

Børne- og Ungecenterr Norddjurs - Ungecentret (69576/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2014-2018 ultimo april 2018 (69599/18)

2.

Underretninger ultimo april 2018 (69600/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
1.

19.

Orientering
1.

20.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 (73279/18)

Notat vedr. udvikling i henvisninger til PPR (69609/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (70991/18)

2.

Ankeafgørelser - børn og ungeudvalget (70990/18)
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