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Besøg i Børnehuset Mælkevejen i Auning
00.01.00.A00

18/116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i Børnehuset Mælkevejen i Auning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Leder af område Auning Dorris Bang viste rundt i daginstitutionen Mælkevejen sammen med
Pia Rasmussen, arbejdsmiljørepræsentant for Mælkevejen og Bette-bo og Inger L. Jensen,
tillidsrepræsentant for pædagogerne i Område Auning.
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Behandling af retningslinjer vedrørende kombinationstilbud
28.00.00.G01

18/14910

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Med den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, følger et krav om, at
kommunerne etablere kombinationstilbud (jf. dagtilbudslovens § 85a).
Børne-og ungdomsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til rammerne for
kombinationstilbuddet i Norddjurs Kommune.
Kombinationstilbuddet er et tilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et
dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige
åbningstid 8dagpleje eller daginstitution).
Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig
med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.
Forældres tilskud til fleksibel pasning beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning.
Den fleksible børnepasser er i modsætning til private pasningsordninger, ikke omfattet af
kravet om at fremme børns læring, da barnet også er tilknyttet et dagtilbud. Kommunen skal
føre tilsyn med den fleksible pasning – dog ikke i samme omfang som med øvrige private
pasningsordninger.
Forældrene i målgruppen skal have mulighed for at vælge et kombinationstilbud i alle
dagtilbud til 0-6 årige i kommunen. Såfremt barnet er optaget i et dagtilbud, og forældrene er
berettiget til et kombinationstilbud, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvor
kombinationstilbuddet tilbydes.
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De konkrete rammer, som kommunerne selv skal tage stilling til, er:
1. Omfanget af kombinationstilbuddet
2. Håndteringen af de administrative konsekvenser af forslaget
Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges, så det imødekommer den enkelte families behov.
Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal
opgøres over en periode på mindst 4 uger.
En almindelig plads i et dagtilbud udgør ca. 50 timer om ugen, og et kombinationstilbud kan
samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud. Den fleksible
pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.
Med afsæt i nedenstående hensyn foreslår forvaltningen tre pakker, hvor der tages højde for
følgende:


At forældre med pasningsbehov, der ikke kan dækkes med nuværende tilbud, får deres
pasningsbehov opfyldt.



Overskuelig valgmuligheder.



Formodentlig få forældre, som ønsker at benytte kombinationstilbuddet.



Hensyn til belastning af institutionernes pædagogiske planlægning og hverdag.



De administrative omkostninger ved ordningen reduceres mest muligt.

De tre pakker:


20 timers dagtilbud / 31,5 timers privat pasning



30 timers dagtilbud / 21,5 timers privat pasning



40 timers dagtilbud / 11,5 timers privat pasning.

Forældrene skal dokumentere, at de har brug for kombinationstilbuddet i form af f.eks.
arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende. Desuden skal de også indsende dokumentation
for, at de har anvendt det økonomiske tilskud til at aflønne den fleksible børnepasser.
Forældrene skal selv sørge for at finde og stå for ansættelsen af den fleksible børnepasser.
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Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal
opgøres over en periode på mindst 4 uger, hvorfor dagtilbuddene skal registrere, hvornår
børnene kommer og går.
Forvaltningen anbefaler, at ansøgningsfrist og udmeldelse af kombinationstilbuddet følger de
eksisterende kriterier for henholdsvis privat pasning og kommunal pasning i Norddjurs
Kommune:


Pasningsgaranti 3 måneder efter digital ansøgning i kommunal pasning



Ansøgningsfristen for privat pasning er minimum to måneder før pasningsbehov.



Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 15. eller den sidste i måneden.

Økonomiske konsekvenser
Der er foretaget en beregning af taksterne for forældrebetaling og tilskud til privat pasning
ved indførsel af ovenstående model med de tre pakker. Taksterne vil i 2018 være som anført i
nedenstående tabeller.
Forældrebetalingstakst pr. måned i

Daginstitution Daginstitution Dagpleje

kombinationstilbud

0-2 år

3-5 år

Fultidsplads

2.835

1.549

2.574

40 timer

2.202

1.203

1.999

30 timer

1.651

902

1.499

20 timer

1.101

602

1.000

Tilskudstakst pr. måned til privat pasning ved
0 - 2 år

kombinationstilbud

3 - 5 år

Fultidsplads (51,5 time i privat pasning)

5.791

3.086

40 timer (11,5 timer i privat pasning)

1.293

689

30 timer (21,5 timer i privat pasning)

2.418

1.288

20 timer (31,5 timer i privat pasning)

3.542

1.888

I takstberegningerne for 2019 og overslags år, vil udgiften indgå i taksten vedrørende
forældrebetaling og tilskud til privat pasning. Disse fastsættes i forbindelse med vedtagelsen
af budget 2019-2022.
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Der er i 2018 ikke regnet med merudgifter som følge af kombinationstilbuddet, da der
foreløbigt ikke har været efterspørgsel efter tilbuddet.
Det bemærkes, at der til budget 2019 og overslagsår i forbindelse med af lov- og
cirkulæreprogramment er afsat et samlet budget på 0,232 mio. kr. til kombinationstilbud og
deltidspladser i forbindelse med barsel. Beløbet er fastsat på grundlag af det bloktilskud, som
kommunen modtager til løsning opgaven.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. De tre pakker af kombinationstilbud godkendes.
2. Ansøgningsfrist til og udmeldelse af kombinationstilbud følger de eksisterende
kriterier for henholdsvis privat pasning og kommunal pasning i Norddjurs Kommune.
3. Taksten for kombinationstilbud i 2018 godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Tiltrådt
Børne- og ungdomsudvalget ønsker en evaluering af ordningen i februar 2019.
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Læringsfokus i tidlig SFO
00.01.00.I00

18/8057

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018, følger også en ændring i
Folkeskoleloven, som omhandler indholdet i ”tidlig SFO”.
Folkeskolelovens § 40, stk. 4, 2. pkt., har fået følgende ordlyd:
”For børn omfattet af § 3, stk. 7, 1. pkt., som benytter skolefritidsordningen forud for
skoleårets begyndelse, skal skolefritidsordningen, i perioden indtil undervisningspligten
indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen,
jf. §11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8, stk. 4.”
En lignende formulering findes i Dagtilbudslovens § 45a.
Ændringen har til hensigt, at børn skal opleve større sammenhæng i overgangen mellem
børnehave og skole, og at børnene skal være klædt bedst muligt på til at starte i skole.
I Norddjurs Kommune er der tidlig SFO på de fleste skoler – dog med undtagelse af Ørum
Skole, der har rullende skolestart.
Lovændringen betyder, at der i tidlig SFO enten skal arbejdes med temaerne i den
pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de seks kompetenceområder fra
børnehaveklassen.
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om tidlig SFO skal anvende de seks
kompetenceområder i folkeskolelovens §11, stk. 2 eller de seks temaer i den pædagogiske
læreplan. Beslutningen kan delegeres til den enkelte skoles ledelse.
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Temaerne i den pædagogiske læreplan er:
1) alsidig personlig udvikling
2) social udvikling
3) kommunikation og sprog
4) krop, sanser og bevægelse
5) natur, udeliv og science
6) kultur, æstetik og fællesskab.
De seks kompetenceområder i børnehaveklassen er:
1) sprog
2) matematisk opmærksomhed
3) naturfaglige fænomener
4) kreative og musiske udtryksformer
5) krop og bevægelse
6) engagement og fællesskab.
Der er i Norddjurs Kommune store lokale forskelle på, hvor det vil være hensigtsmæssigt at
arbejde ud fra temaerne i den pædagogiske læreplan eller ud fra kompetenceområderne i
børnehaveklassen. Det skyldes, at der er forskel på, om stedet er organiseret som børneby
eller skole, samt hvordan den tidlige SFO i øvrigt er organiseret – geografisk og
personalemæssigt.
Begge valg kan opfylde det formål, der ligger bag lovændringen, at bidrage til et større fokus
på indhold og formål med aktiviteter og læring i tidlig SFO.
På den baggrund anbefales det, at beslutningen delegeres til de decentrale skoleledelser.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget delegerer beslutning om valg af
læringsfokus i tidlig SFO til de decentrale skoleledelser.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget opfordrer de lokale ledelser til at implementere ordningen så
enkelt som muligt.
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Evaluering af Boostforløb 2018
17.00.00.P20

17/11910

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetaftalen for 2016-2019 at etablere et
intensivt læringsforløb i 2016 og 2017 for fagligt svage 9. klasse elever, der fik navnet Boost.
På baggrund af resultaterne fra Boost-forløbene i 2016 og 2017 blev det i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2018 besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,3 mio. kr. til en
videreførelse af Boost-forløbene i 2018 og 2019.
En evaluering af Boost-forløbet i 2018 er vedlagt som bilag.
I 2018 var der 36 ansøgninger til Boost, og der blev optaget 24 elever. 12 elever på
danskholdet og 12 elever på matematikholdet. Boost-forløbet blev i 2018 afviklet i uge 2 og 3
på Glesborg Skole. Alle 24 elever er udvalgt, fordi deres standpunktskarakterer i dansk
og/eller matematik lå på 00/02.
Ved folkeskolens afgangseksamen har eleverne opnået følgende resultater:


Ud af de 12 elever på danskholdet har 10 elever fået et gennemsnit i dansk på mindst
02.



Ud af de 12 elever på matematikholdet har 10 elever fået et gennemsnit i matematik på
mindst 02.

Generelt indikerer resultaterne, at den intensive træning kan flytte resultater i positiv retning
for størstedelen af eleverne på kort sigt, men ikke nødvendigvis på længere sigt.
Sammenlignes 9. årgangs resultater fra afgangsprøverne i 2018 (i alt 262 elever ekskl.
specialklasseelever) med 9. årgangs resultater fra afgangsprøverne i 2017 (301 elever ekskl.
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specialklasseelver), så er der færre elever, der ikke har opnået prøveresultater, der giver
direkte adgang til erhvervsuddannelserne. Procentvis er der således sket et fald fra 9,03% i
2016 til 7,31% i 2017 og 6,11% i 2018 og dermed er der flere elever, som på baggrund af
prøveresultaterne i afgangseksamen, får direkte adgang til erhvervsuddannelserne.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 300.000 kr. til Boost-forløb i 2018 og 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Evalueringen af Boost-forløbet i 2018 godkendes.
2. Der tages stilling til, om Boost-forløbet skal gennemføres i 2019.
Bilag:
1 Åben Evaluering Boost 2018

159269/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Ad. 1
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget lægger vægt på, at de gode erfaringer fra Boost-forløbet
overføres til skolernes hverdag.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at beløbet på 0,3 mio. kr. til Boost-forløbet i 2019
indgår i budgetforhandlingerne med henblik på at styrke skolerne.
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Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018

Opr.

Korr.

Forbrug

Forventet

(mio. kr.)

budget

budget

ultimo

regnskab

ekskl.

august

Afvigelse* Ansøgte
tillægsbev
illinger

driftsoverf
ørslerne
Drift
Anlæg

679,5

680,1

474,8

683,5

4,0

0,0

4,5

5,0

0,7

2,5

-2,0

-2,8

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

Forventet

beløb i alt

forbrug

(Mio. kr.)
Børne- og ungdomsudvalget

af

overførsler
1,6

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 683,5 mio. kr. Dette svarer til
et merforbrug på samlet 4,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i
forhold til det oprindelige budget.
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Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og
ungdomsudvalgets område på 3,3 mio. kr. i 2018. Besparelsen fordeler sig med 3,1 mio. kr.
på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet.
Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger – herunder
betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter
integrationsperiodens udløb.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes,
at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 5,3 mio. kr. over servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Budgettet er blevet forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu
udgør 5,0 mio.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
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:
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1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Projekt RUN/MyFirm,”. Indtægterne
forøges med 3,485 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 3,485 mio. kr.
2. der gives negativ rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,780 mio. kr. vedrørende
lukkede anlæg i forbindelse med anlægsstoppet under børne- og ungdomsudvalget, der
tilføres kassen.
3. budgetopfølgningen pr. august 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.

Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo august 2018 på børne- og 158654/18
ungdomsudvalgets område
2 Åben Anlægsoversigt august 2018

157956/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Ad. 1
Tiltrådt
Ad. 2
Tiltrådt
Ad. 3
Tiltrådt
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Aftale om ny skolestruktur - udarbejdelse af høringssvar
00.01.00.S00

18/13577

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. august 2018 at sende et forslag til
budgetaftale for 2019-2022 i høring. I tilknytning til budgetaftalen er der udarbejdet et forslag
til en aftale om en ny skolestruktur, der ligeledes er sendt i høring. Forslaget er vedlagt som
bilag.
Det fremgår af forslaget til aftale, at:
”Aftalepartierne forventer, at høringssvarene inklusiv børne- og ungdomsudvalgets
høringsbidrag vil kvalificere hele grundtænkningen i modellen og herunder vil andre
kommuners erfaringer med samdrift blive søgt belyst.”
På den baggrund har forvaltningen indhentet erfaringer fra 11 kommuner, der er beskrevet i et
notat, som er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget udarbejder et høringssvar til det
fremlagte forslag til en aftale om en ny skolestruktur.
Bilag:
1 Åben Aftale om ny skolestruktur

161990/18

2 Åben Notat om erfaringer med skoledistrikter bestående af flere skoler

162496/18
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3 Åben Bilag 1 til notat - Skolestruktur, erfaringer fra andre kommuner

162495/18

4 Åben Bilag 2 til notat - 4 kommuners organisering af skoledistrikt bestående 162497/18
af flere skoler
5 Åben Normering til ledelse og adm. i ny skole- og dagtilbudsstruktur

165811/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Børne- og ungdomsudvalget afgiver ikke et høringssvar til det fremsatte forslag om en ny
skolestruktur, men gør forhandlingsudvalget opmærksom på, at der foreligger et notat, der
beskriver andre kommuners erfaringer med etablering af større skoledistrikter bestående af
flere undervisningssteder.
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20-09-2018

Mødekalender for børne- og ungdomsudvalgets møder i 2019
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 godkendt den politiske
mødekalender for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget for 2019.
Forvaltningen har udarbejdet er forslag til mødekalender for børne- og ungdomsudvalget.
Mødekalenderen for 2019 er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over
møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget samt de stående udvalg.
Det foreslås, at børne- og ungdomsudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende
datoer:


Torsdag den 24. januar 2019



Torsdag den 28. februar 2019



Torsdag den 28. marts 2019



Torsdag den 2. maj 2019



Tirsdag den 28. maj 2019



Torsdag den 20. juni 2019



Torsdag den 29. august 2019



Torsdag den 19. september 2019



Torsdag den 31. oktober 2019



Torsdag den 28. november 2019



Torsdag den 19. december 2019

Mødetidspunktet er som udgangspunkt kl. 16.00-19.00.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at mødeplanen for børne- og ungdomsudvalgets ordinære
møder i 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til politisk mødekalender 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
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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 Underretninger ultimo august 2018

160484/18

2 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo august 2018

162501/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
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9.

20-09-2018

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 16. august 2018 er der modtaget én ny
ankeafgørelse (nr. 19), hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Afgørelsen blev ændret.
Der er kommet tre nye afgørelser (nr. 10-12), som vedrører anbringelsessager, der er
behandlet i børn- og ungeudvalget. Alle sagerne er blevet stadfæstet.
En oversigt 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 - Børn og unge-udvalget

160514/18

2 Åben Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

160516/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
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10.

20-09-2018

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 for 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 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
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11.

20-09-2018

Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

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


Proces for ansættelse af skole- og dagtilbudschef og ansættelse af ny aftaleholder for
Djurslandskolen.



Udgift pr. elev i almenskolen i 2018
Oversigten er vedlagt som bilag.



Udviklingen i det faktiske elevtal opdelt efter skoledistrikter i perioden 2010 til 2027 –
opdateret den 30. august 2018.
Oversigt er vedlagt som bilag.



Muligheden for brugerbetaling ved anvendelse af svømmebassin på Vestres Skole.
Notat er vedlagt.



Nationale trivselsmålinger udskydes til 1. kvartal 2019.



Ny

analyse

af

overgange

til

ungdomsuddannelse

fra

Økonomi-

og

Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.
Link til hovedrapport inkl. bilag: https://oimb.dk/media/20455/oeimb-overgangetil-ungdomsuddannelse-inkl-bilag.pdf

Som bilag er vedlagt uddrag af bilag 1 (den del som vedrører Norddjurs Kommune)
samt bilag 2, som vedrører kommunespecifikke nøgletal (Norddjurs Kommune er
markeret med gult).


Indkøb af digitale læringsmidler.
Notat samt artikel er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over udgift pr. elev i almenskolen i 2018

161670/18

2 Åben Udvikling i det faktiske elevtal opdelt efter skoledistrikter 2010-2027

161716/18

3 Åben Notat vedr. brugerbetaling ved anvendelse af svømmebassin på Vestre 161714/18
Skole
4 Åben Uddrag af bilag 1 - Sådan placerer din kommune sig

158878/18

5 Åben Bilag 2 - Kommunespecifikke nøgletal

158876/18

6 Åben Notat udbud af digitale læremidler

162523/18

7 Åben Artikel fra www.folkeskolen.dk

162522/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-09-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
4.

Evaluering af Boostforløb 2018
1.

5.

Evaluering Boost 2018 (159269/18)

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

Bilag

til

budgetopfølgning

pr.

ultimo

august

2018

på

børne-

og

ungdomsudvalgets område (158654/18)
2.
6.

Anlægsoversigt august 2018 (157956/18)

Aftale om ny skolestruktur - udarbejdelse af høringssvar
1.

Aftale om ny skolestruktur (161990/18)

2.

Notat om erfaringer med skoledistrikter bestående af flere skoler (162496/18)

3.

Bilag 1 til notat - Skolestruktur, erfaringer fra andre kommuner (162495/18)

4.

Bilag 2 til notat - 4 kommuners organisering af skoledistrikt bestående af flere
skoler (162497/18)

5.
7.

Mødekalender for børne- og ungdomsudvalgets møder i 2019
1.

8.

9.

10.

Normering til ledelse og adm. i ny skole- og dagtilbudsstruktur (165811/18)

Forslag til politisk mødekalender 2019 (154276/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Underretninger ultimo august 2018 (160484/18)

2.

Anbringelser 2014-2018 ultimo august 2018 (162501/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (160514/18)

2.

Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (160516/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (162509/18)
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11.

20-09-2018

Orientering
1.

Oversigt over udgift pr. elev i almenskolen i 2018 (161670/18)

2.

Udvikling i det faktiske elevtal opdelt efter skoledistrikter 2010-2027
(161716/18)

3.

Notat vedr. brugerbetaling ved anvendelse af svømmebassin på Vestre Skole
(161714/18)

4.

Uddrag af bilag 1 - Sådan placerer din kommune sig (158878/18)

5.

Bilag 2 - Kommunespecifikke nøgletal (158876/18)

6.

Notat udbud af digitale læremidler (162523/18)

7.

Artikel fra www.folkeskolen.dk (162522/18)
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