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Besøg hos Toubro Børneby og Børneby Mølle
00.01.00.A00

18/116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg hos følgende aftaleenheder:
Kl. 16.00-16.30

Toubro Børneby

Lyngbyvej 40, 8570 Trustrup

Kl. 16.30-17.00

Børneby Mølle

Ålsrodevej 3, 8500 Grenaa

I forbindelse med besøgene vil aftaleholderne for de respektive børnebyer give en kort
rundvisning og orientere om skole- og dagtilbuddene.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Børne- og ungdomsudvalget besøgte Toubro Børneby og Børneby Mølle.
På Toubro Børneby viste konstitueret skoleleder Allan Vestrup rundt sammen med
bestyrelsesformand Jette Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Nadja Boelsmand og Nina
Cecillie Nielsen samt personalerepræsentant Charlotte Høje Kristensen.
På Børneby Mølle viste leder af Børneby Mølle Erik Vedelsbo Falk rundt sammen med
bestyrelsesformand Christian Breinholt. Her fik udvalget også lejlighed til at se de kommende
rammer for Djurslandskolen og daginstitutionen Møllehaven.
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Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en
ny skolestruktur i Norddjurs Kommune bestående af fem skoledistrikter: Område Øst, område
Midt, område Nord, område Vest samt Anholt, der har sin egen ø-løsning. Skoledistrikterne i
Øst, Midt og Nord bliver større og kommer til at bestå af to eller flere af de nuværende
skoledistrikter. Område Vest består af Auning Skole, som fortsætter uændret med indskoling,
mellemtrin og overbygning og bibeholder sin nuværende skolebestyrelse. Anholt fortsætter
også uændret med den nuværende valgte bestyrelse.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25. oktober 2018 et sæt retningslinjer
for etableringen af overgangsbestyrelser i område Øst, område Midt og område Nord.
Overgangsbestyrelserne består af udpegede repræsentanter fra de nuværende bestyrelser i
hvert af de tre områder og fungerer indtil, der er valgt nye bestyrelser i områderne.
Det følger af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune, at en
skolebestyrelse,

som

udgangspunkt

består

af

7

forældrerepræsentanter,

2

medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Det følger
ligeledes af styrelsesvedtægten, at i børnebyerne sammensættes fællesbestyrelsen således: 4
forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf en fra dagplejen), 2
medarbejderrepræsentanter fra skolen og 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet (heraf
1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. Dog er der i børneby Glesborg 4 forældrevalgte fra
dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen).
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til bestyrelser i de tre områder. For
hvert område gælder, at der er lavet et forslag til sammensætning både, hvis området opnår
dispensation som børneby og hvis området ikke gør. Såfremt der ved tidspunktet for valg til
2

Børne- og ungdomsudvalget

20-12-2018

bestyrelser i de tre områder Nord, Midt og Øst ikke er kommet en afklaring på, hvorvidt
områderne bliver børnebyer, så vælges bestyrelserne ud fra, at områderne godkendes som
børnebyer. Forslag til sammensætning af bestyrelser i de tre områder er vedlagt som bilag.
Derudover er der vedlagt en tidsplan for valg af bestyrelser.
Funktionsperioden for bestyrelserne følger funktionsperioden for de allerede valgte
bestyrelser i område Vest og på Anholt. Således er funktionsperioden for skolebestyrelserne i
område Nord, Midt og Øst i denne valgperiode 3 år for forældrevalgte i skoledelen og 1 år for
forældrevalgte i dagtilbud/dagplejen.
En oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser samt en oversigt over den
besluttede sammensætning af overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag.
Bestyrelserne fungerer efter retningslinjerne i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i
Norddjurs Kommune. På baggrund af, beslutningen om en ny skolestruktur i Norddjurs
Kommune vil der blive udarbejdet et forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne,
som vil blive forelagt til politisk godkendelse. De nugældende styrelsesvedtægter er vedlagt
som bilag.
Forvaltningen forslår derudover, at der i områder, som består af flere undervisningssteder,
gives mulighed for at oprette forældreråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere
retningslinjer herfor beskrives i en revideret styrelsesvedtægt.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. november 2018, at forslaget til
sammensætning af bestyrelser i område Nord, område Midt og område Øst skal sendes til
høring i de nuværende bestyrelser i skoler og børnebyer, overgangsbestyrelser samt i
relevante MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til sammensætning af bestyrelser i område Nord,
område Midt og område Øst godkendes.
Bilag:
1

Åben Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019

203819/18

2

Åben Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser

182821/18

3

Åben Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og 195877/18
Øst

4

Åben Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 202499/18
2013

5

Åben Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst

226194/18

6

Åben Tilrettet forslag fra børne- og ungdomsudvalget til sammensætning af 226217/18
bestyrelser i område Nord, Midt og Øst

7

Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige 220572/18
bestyrelsesstruktur

8

Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige 219579/18
bestyrelsesstruktur

9

Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige 220702/18
bestyrelsesstruktur

10 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Fastlæggelsen af den fremtidige 220635/18
bestyrelsesstruktur
11 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den 221988/18
fremtidige bestyrelsesstruktur
12 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Fastlæggelsen af 221960/18
den fremtidige bestyrelsesstruktur
13 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige 220961/18
bestyrelsesstruktur
14 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Fastlæggelsen af den fremtidige 212103/18
bestyrelsesstruktur
15 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Fastlæggelsen af den fremtidige 216505/18
bestyrelsesstruktur
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16 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den 218619/18
fremtidige bestyrelsesstruktur
17 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den 218624/18
fremtidige bestyrelsesstruktur
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan
Gjersbøl Jørgensen, Mads Nikolajsen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid indstiller på
baggrund af høringen et forslag om at udvide bestyrelserne og at der sker en udvidelse af
medarbejderrepræsentanter og i enkelte tilfælde en udvidelse af forældrerepræsentanter samt
en udvidelse af antallet af elevrepræsentanter, så der er en elevrepræsentant fra hvert
undervisningssted.
Derudover indstiller flertallet, at der tildeles en plads i bestyrelserne til det lokale fritidsliv.
Dog tildeles denne plads i område Øst til ungdomsuddannelserne.
En revideret oversigt med den indstillede sammensætning af bestyrelser i område Nord,
område Midt og område Øst er vedlagt.
Desuden indstiller flertallet i børne- og ungdomsudvalget, at der senest medio 2021
gennemføres en evaluering af den besluttede bestyrelsessammensætning.
Tom Bytoft tager forbehold.
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Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny
skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om skolestrukturen, at
Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen skal samles til ét skoledistrikt.
Det fremgå ligeledes af aftalen, at de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle skal
bibeholdes og videreføres i fællesskab. Efterfølgende skal det endvidere afklares, om det nye
område Øst kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner, eller om de skal
indgå i én eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område
Grenaa.
Dagtilbuddet i Toubro består af dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er pr. 1. november
2018 indskrevet 45 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være indskrevet 46
børn. Dagtilbuddet i Mølle består ligeledes af dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er pr. 1.
november 2018 indskrevet 61 børn i dagtilbuddet og pr. 1. marts forventes der at være
indskrevet 66 børn.
De to dagtilbud i område Syd kan organiseres ud fra følgende forskellige modeller:
Model 1
I denne model organiseres de to dagtilbud under område Grenaa med fælles ledelse og
bestyrelse. Område Grenaa består i dag af følgende daginstitutioner: Stjernehuset, Landsbyen,
Gymnasievejens Børnehave, Regnbuen og Skovbørnehaven samt dagplejen. I område Grenaa
er der pr. 1. november 2018 indskrevet 395 børn og pr. 1. marts 2019 forventes der at være
indskrevet 426 børn. Med de to nye dagtilbud vil område Grenaa fremadrettet være normeret
til omkring 530 børn.
6

Børne- og ungdomsudvalget

20-12-2018

Model 2
Alternativt kan de to dagtilbud sammen med de nuværende dagtilbud i område Grenaa
organiseres i to eller flere enheder, der hver har selvstændig ledelse og bestyrelse.
Model 3
I denne model organiseres de to dagtilbud i område Øst som en samlet børneby med fælles
ledelse og bestyrelse for både skoledelen og dagtilbudsdelen. Denne model kræver, at der
ansøges Undervisningsministeriet om dispensation til folkeskolelovens §24a, der giver
mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse hvis elevtallet
er under 300 børn.
Model 4
I model 4 organiseres dagtilbuddet i Mølle under område Grenaa med fælles bestyrelse og
ledelse. Toubro dagtilbud indgår i område Øst og etableres som et dagtilbud i tilknytning til
det nye undervisningssted på Toubroskolen. Denne model forudsætter ligeledes at der gives
dispensation fra Undervisningsmisteriet til, at område Øst kan organiseres som en børneby
med fælles bestyrelse og fælles ledelse mellem skolen og dagtilbuddet.
Den nye organisering af dagtilbuddene vil træde i kraft pr. 1. august 2019.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. november 2018, at forslagene til
ny organisering af dagtilbuddene syd for Grenaa skal sendes til høring i bestyrelserne i
Toubro Børneby, Børneby Mølle, Vestre Skole, Kattegatskolen, Område Grenaa samt
relevante MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken model de to dagtilbud i området
syd for Grenaa skal organiseres efter.
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Bilag:
1 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Den fremtidige organisering af de to 220560/18
dagtilbud i området syd for Grenaa
2 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Den fremtidige 221998/18
organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
3 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Den fremtidige 221968/18
organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
4 Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Den fremtidige organisering af de to 216507/18
dagtilbud i området syd for Grenaa
5 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Den fremtidige 218620/18
organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
6 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Den fremtidige 218625/18
organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
7 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Den fremtidige organisering af de to 219100/18
dagtilbud i området syd for Grenaa
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen,
Fritz Birk Sørensen, Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Ulf Harbo indstiller model 3.
Kristina Hviid indstiller model 1.

8

Børne- og ungdomsudvalget

4.

20-12-2018

Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
82.00.00.P00

18/19073

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet, at ledig
lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skole syd for Grenaa skal være grundlaget for at
løse

Djurslandsskolens

lokaleproblemer.

Efterfølgende

blev

det

på

et

møde

i

kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 besluttet at lukke Mølleskolen med udgangen
af skoleåret 2018/2019, mens børnehaven Møllehaven bliver på sin nuværende placering.
Samlet set er det således besluttet, at Djurslandsskolens afdelinger skal placeres på
henholdsvis Djursvej i Ørum og ledige lokaler på Ørum Skole samt på Mølleskolen.
Forvaltningen har på baggrund af en dialog med ledelserne på Djurslandsskolen, Ørum Skole
og Møllehaven udarbejdet et forslag til, hvordan Djurslandsskolens nuværende afdelinger i
Fjellerup og Stenvad kan samles på Mølleskolen og hvordan Djurslandsskolens afdelinger på
Djursvej og på Damgården kan samles i Ørum.
Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad foreslås samlet på
Mølleskolen således at:


Børnehaven Møllehaven bibeholder sine nuværende lokaler. Dertil får Møllehaven
størstedelen af lokalerne i kælder/ parterre i samme fløj (nuværende SFO).



Dagplejen flytter samtidig til lokaler i kælder/ parterre i fløjen, hvor Møllehaven er
placeret.



Møllehavens

personalerum

og

lederkontor

flyttes

til

kælder/

parterre

i

Møllehavefløjen.


Møllehaven får adgang til Møllehallen, der er placeret i forlængelse af
Møllehavefløjen.



Øvrige lokaler på Mølleskolen anvendes af Djurslandsskolen.
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Møllehaven fortsat råder over de udendørs legearealer, som daginstitutionen har på
nuværende tidspunkt.



Der etableres afskærmning af et mindre udendørsareal øst for Møllehavefløjen, således
at området kan anvendes af dagplejen.



Tilkørsels- og parkeringsområdet ved Møllehallen deles mellem Djurslandsskolen og
Møllehaven således, at området anvendes til aflevering og afhentning af børn i
Møllehaven, samt til parkering for busser og personale til Djurslandsskolen og
Møllehaven.



Parkeringspladsen, som ligger ud til Ålsrodevej, anvendes fremadrettet af busser til
aflevering og hentning af børn fra Djurslandsskolen.



Øvrige udendørsarealer anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen.

Et luftfoto og plantegninger, som viser ovenstående forslag til den fremtidige anvendelse af
lokalerne på Mølleskolen, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den foreslåede fordeling af
udendørsarealer, mens plantegningerne viser den foreslåede fordeling af lokaler.
Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården foreslås samlet på Djursvej på
følgende måde:


Den fløj af Ørum Skole, som på nuværende tidspunkt rummer klasselokaler til
mellemtrinselever, personalerum mv., anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen. Dog
anvendes personalerum og kontorer i den nordøstlige del af fløjen fortsat af Ørum
Skole. Djurslandsskolen får adgang til lokalerne via det gangareal, der forbinder
Djurslandsskolens lokaler på Djursvej og lokalerne i mellemtrinsfløjen.



To toiletter og to depotrum, som er placeret på hjørnet af mellemtrinsfløjen og et
gangareal på Ørum Skole, ombygges til hygiejnerum til Djurslandsskolen.



Djurslandsskolens brug af faglokaler, gymnastiksale mv. på Ørum Skole fortsætter
uændret.



Øvrige lokaler på Ørum Skole anvendes af Ørum Skole som hidtil.



Skolegården, som er placeret mellem indskolingsfløjen og mellemtrinsfløjen, opdeles
og afskærmes således, at en mindre del af skolegården fremadrettet anvendes af Ørum
Skole. Herved vil elever i indskolingen fortsat have mulighed for at stå af skolebussen
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og gå til indskolingsfløjen som på nuværende tidspunkt, mens hovedparten af
skolegården vil blive anvendt af Djurslandsskolen.


Øvrige udendørsarealer anvendes af henholdsvis Djurslandsskolen og Ørum Skole på
samme måde som på nuværende tidspunkt.

Et luftfoto og en plantegning, som viser ovenstående forslag til fremtidig anvendelse af
lokaler og udendørsarealer på Ørum Skole, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den
foreslåede fordeling af udendørsarealer, mens plantegningen viser den foreslåede fordeling af
lokaler.
Forslagene til lokaleanvendelse sendes til høring i Djurslandsskolens bestyrelse og MEDudvalg, i overgangsbestyrelsen for område Midt, i Ørum Skoles bestyrelse og MED-udvalg
samt hos Møllehaven. Høringsfristen fastsættes til den 15. januar 2019.
Efter høringsfasen behandles sagen med de indkomne høringssvar i børne- og
ungdomsudvalget den 24. januar 2019 og i økonomiudvalget den 5. februar 2019, således at
kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling i sagen den 19. februar 2019. Herefter
udarbejder nedsatte arbejdsgrupper detaljerede planer for samlingen af Djurslandsskolens
afdelinger i Ørum og på Mølleskolen. Møllehaven og Ørum Skole holdes samtidig løbende
orienteret om arbejdsgruppernes arbejde og konklusioner.
En tidsplan for den samlede proces er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er på anlægsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og mindre ombygninger i
forbindelse med etablering af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune.
Anvendelsen af den del af midlerne, der kan afsættes til samling af Djurslandsskolens
afdelinger på to adresser, vil komme til at ske efter følgende prioritering:
1. Flytteudgifter.
2. Etablering af hygiejnerum til Djurslandsskolen på Ørum Skole.
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3. Indendørs afskærmning mellem Møllehaven og Djurslandsskolen.
4. Indendørs afskærmning mellem Ørum Skole og Djurslandsskolen.
5. Udendørs afskærmning på Mølleskolen og Ørum Skole.
6. Inddeling af lokaler – som Djurslandskolen fremadrettet skal bruge på Mølleskolen og
Ørum skole – i mindre rum.
Som det fremgår af den ovennævnte tidsplan, vil der blive udarbejdet en egentlig anlægssag,
hvor anvendelsen af anlægsmidlerne beskrives nærmere og midlerne søges frigivet. Sagen
behandles i børne- og ungdomsudvalget den 2. maj, økonomiudvalget den 14. maj og
kommunalbestyrelsen den 21. maj 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til samling af Djurslandsskolens afdelinger på
henholdsvis Djursvej 10 i Ørum og Mølleskolen sendes til høring i Djurslandsskolens
bestyrelse og MED-udvalg, i overgangsbestyrelsen for område Midt, i Ørum Skoles
bestyrelse og MED-udvalg samt hos Møllehaven.
Bilag:
1 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens 221301/18
Fjellerup og Stenvadafdelinger på Mølleskolen
2 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd. 221288/18
Damgården og Djursvej i Ørum
3 Åben Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser

221467/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget fremhæver, at de også ønsker sagen sendt til høring i Børneby
Mølles bestyrelse og MED-udvalget i Børneby Mølle.
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5.

20-12-2018

Specialundervisning - proces- og tidsplan for arbejdet med tilrettelæggelse af den
fremtidige indsats og udmøntning af besparelser
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre en række
besparelser på specialundervisningsområdet.
Samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til den fremtidige indsats med
inklusion og specialundervisning, og at dette skal ske med inddragelse af områdets aktører.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en proces- og tidsplan for det
kommende arbejde. Planen sigter mod, at den endelige behandling af forslagene til den
fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen på specialundervisningsområdet og den konkrete
udmøntning af besparelserne kan finde sted i børne- og ungdomsudvalget den 20. juni 2019
og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 20 august 2019.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at en gradvis reduktion i antallet af pladser i
specialrækkeklasser og på Djurslandsskolen skal resultere i en besparelse på 0,7 mio. kr. i
2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022.
Som middel til at realisere besparelserne er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i
overslagsårene til etablering af en særlig indsats i forhold til forældrevejledning og til
oprettelsen af mindre specialgrupper på de enkelte skoler.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at proces- og tidsplanen for arbejdet med tilrettelæggelse af den
fremtidige indsats på specialundervisningsområdet og den konkrete udmøntning af
besparelserne på området godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til proces- og tidsplan

221690/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget lægger vægt på, at titlen for tids- og procesplanen bliver:
”Specialundervisning og inklusion i Norddjurs Kommune – Proces- og tidsplan”, og at plan
for specialundervisning og inklusion har fokus på både almenskolen og specialtilbud og
sammenhængen mellem dem.
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6.

20-12-2018

Den fremtidige anvendelse af Nyvang i Auning
00.22.00.G01

18/5939

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Siden ibrugtagningen af den nye daginstitution Mælkevejen i Auning har bygningen, der
tidligere rummede Nyvang, ikke været anvendt som daginstitution. I stedet har bygningen i en
længere periode stået klar til at kunne blive anvendt til modtageklasser for børn i flygtningeog indvandrerfamilier, der bosættes i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Det har indtil
nu vist sig, at der ikke har været behov for at oprette modtageklasser i Auning, og det er
forvaltningens vurdering, at der heller ikke er udsigt til, at der i de kommende år bliver behov
for at anvende bygningen til dette formål.
På den baggrund fremsendte bestyrelsen i UngNorddjurs i marts 2018 en anmodning til
børne- og ungdomsudvalget om at flytte juniorklubben i Auning til Nyvang. Juniorklubben er
i dag placeret i et lejet lokale i tilknytning til Auning Hallen.
Børne- og ungdomsudvalget behandlede henvendelsen på møder henholdsvis den 19. april og
den 14. maj 2018. Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 6. juni 2018 besluttet,
at udvalget ”ser positivt på forslaget, men udsætter stillingtagen til en del af
budgetvedtagelsen”,

og

kommunalbestyrelsen

har

den

12.

juni

2018

godkendt

økonomiudvalgets indstilling.
Henvendelsen fra UngNorddjurs fra den 19. marts 2018 og en supplerende belysning af
henvendelsen samt en besvarelse af en række uddybende spørgsmål, der er udarbejdet i
forbindelse med sagsfremstillingen til økonomiudvalgsmødet den 6. juni 2018, er vedlagt som
bilag.
I forlængelse af vedtagelsen af budget 2019 har bestyrelsen for UngNorddjurs på ny udtrykt
ønske om at anvende Nyvang til juniorklubben i Auning. Et fælles høringssvar af 10.
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november 2018 fra bestyrelsen i UngNorddjurs og det lokale MED-udvalg i UngNorddjurs er
vedlagt som bilag.
Samtidig kan det oplyses, at kultur- og fritidsudvalget på sit møde den 22. oktober 2018 har
bedt om at få belyst, hvordan Nyvang kan benyttes som kulturværksted og hvilke brugere
bygningen fremover kan rumme.
Det kan desuden oplyses, at det er forvaltningens vurdering, at bygningen vil kunne rumme
både et juniorklubtilbud samt Kulturskolens og foreningen Kulturværkstedets aktiviteter. Det
er ligeledes forvaltningens vurdering, at en placering af UngNorddjurs og Kulturskolen i den
samme bygning vil kunne forstærke det allerede eksisterende samarbejde mellem de to
institutioner.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser, da der i forvejen er afsat et budgetbeløb til den
løbende drift af juniorklubben i Auning.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Børne- og ungdomsudvalget genoptager behandlingen af henvendelsen fra bestyrelsen
i UngNorddjurs om at flytte juniorklubben i Auning til den nedlagte daginstitution
Nyvang i Auning.
2. Der tages stilling til, om børne- og ungdomsudvalget vil fremsende en anmodning til
økonomiudvalget om, at UngNorddjurs får mulighed for fremover at anvende Nyvang
til juniorklubben i Auning.
3. Der bliver mulighed for, at Nyvang kan benyttes af både UngNorddjurs, Kulturskolen
og foreningen Kulturværkstedet.
Bilag:
1 Åben Notat - Besvarelse på spørgsmål fra børne- og ungdomsudvalget vedr. 221692/18
Nyvang
2 Åben Indstilling vedr. Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs

16

51682/18

Børne- og ungdomsudvalget

3 Åben Brug af Nyvang til juniorklub

20-12-2018

72593/18

4 Åben Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs af 10. november 221448/18
2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Ad. 1:
Godkendt.
Ad. 2:
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at UngNorddjurs fremover får mulighed for at anvende
Nyvang til juniorklubben i Auning.
Ad. 3:
Tiltrådt.
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7.

20-12-2018

Status på 10. klasse i Norddjurs Kommune
17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at driften af 10.
Klasse Center Djursland skal overtages af Viden Djurs fra og med skoleåret 2019/20.
Samtidig blev det besluttet, at det skal sikres, at de fem nuværende gymnasietilbud på
ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune kommer til at indgå ligeligt i tilrettelæggelsen
af det fremtidige tilbud om GYM10. Det blev ligeledes besluttet, at der skal etableres en
styregruppe med repræsentanter for Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne, der har
til formål at koordinere samarbejdet og bygge bro mellem parterne.
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger er forvaltningen i dialog med Viden Djurs
om bl.a. vilkårene for overtagelsen af driftsopgaverne vedrørende 10. klasse og overdragelsen
af medarbejderne fra 10. Klasse Center Djursland.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2019 vil der blive forelagt et forslag til
driftsoverenskomst mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs (inkl. aftale om
virksomhedsoverdragelse) og et forslag til kommissorium for den ovennævnte styregruppe.
Det kan oplyses, at forvaltningen primo januar 2019 vil tage kontakt til de øvrige
ungdomsuddannelser i Norddjurs Kommune med henblik på at indgå i en dialog om det
kommende arbejde med tilrettelæggelsen af GYM10 og etableringen af styregruppen.
Samtidig kan det oplyses, at Viden Djurs har bekræftet, at de ønsker at videreføre det
nuværende EUD10-tilbud i Auning. Et forslag til driftsoverenskomst mellem Norddjurs
Kommune og Viden Djurs, der skal gælde fra og med skoleåret 2019/20 vil ligeledes blive
forelagt til behandling på børne- og ungdomsudvalgets møde i januar 2019.
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Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om den aktuelle status på 10. klasse i Norddjurs
Kommune godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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8.

20-12-2018

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo november 2018
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

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

Opr.

Korr.

(mio. kr.)

budget

ekskl.

budget Forbrug

Forventet

ultimo

Afvigelse*

regnskab

driftsoverførslerne november
Drift
Anlæg

679,5

679,7

627,0

683,5

4,0

4,5

2,6

1,7

2,5

-2,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i Forventet forbrug af
(Mio. kr.)

alt

Børne- og ungdomsudvalget

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 4,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til
det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af
ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i 2018.
Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og med 0,2 mio. kr.
på socialområdet.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
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Overholdelse af udvalgets serviceramme
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes,
at udvalgets forbrug vil ligge på 6,2 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 reduceret med 1,9 mio. kr., så det korrigerede budget
nu udgør 2,6 mio.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
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 budgetopfølgningen pr. november 2018 på børne- og
ungdomsudvalgets område godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 221693/18
ultimo november 2018
2 Åben Anlægsoversigt - ultimo november 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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9.

20-12-2018

Orientering om ny lovgivning for erhvervsskolers betydning for overbygningen
15.08.00.G01

18/20198

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den 22. november 2018 indgik et bredt flertal i folketinget en aftale om ”Fra folkeskole til
faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”, som består af en række initiativer, der skal øge
søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Aftalen rummer også en styrket
indsats i overbygningen for, at flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
Aftalen består af 11 punkter, hvoraf disse fire initiativer har relevans for folkeskolens
overbygning:


Mere praksisfaglighed i folkeskolen



Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse



Kommunerne skal have større ansvar for søgningen



Præmie hvor erhvervsskoler udbyder 10. klasse på vegne af kommunen.

De fire initiativer er beskrevet i vedlagte notat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat om aftale om erhvervskolers betydning for overbygningen
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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10.

20-12-2018

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 november 2018

221606/18

2 Åben Anbringelser 2014-2018 ultimo november 2018

221618/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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11.

20-12-2018

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 22. november 2018 er der modtaget 5 nye
ankeafgørelser (nr. 22-26), hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Heraf er to sager blevet stadfæstet, to sager er blevet ændret og én sag er blevet
hjemvist.
Der er kommet én ny afgørelse (nr. 15), som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i
børn- og ungeudvalget. Sagen 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

221621/18

2 Åben Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

221620/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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12.

20-12-2018

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
00.22.04.P35

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen

har

udarbejdet

et

forslag

til

arbejdsplan

for

børne-

og

ungdomsudvalget møder i første halvår af 2019. Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Derudover er der udarbejdet et revideret forslag til tidsplan for arbejdet med
opdatering/udarbejdelse af politikker på børne- og ungdomsudvalgets område. Forslaget er
vedlagt som bilag.
Det kan oplyses, at børne- og ungdomsudvalget har mulighed for at deltage i KL’s børn og
unge topmøde den 31. januar - 1. februar 2019. Alternativt kan udvalget indenfor samme
økonomiske ramme vælge at tage på en studietur med et indhold efter eget valg.
Programmet for KL-topmødet er vedlagt som bilag. Hvis børne- og ungdomsudvalget ønsker,
at der i stedet tilrettelægges en studietur, så foreslår forvaltningen, at denne afholdes den 11.12. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for første halvår 2019
godkendes.
2. børne- og ungdomsudvalget drøfter deltagelsen i KL’s børn og unge topmøde og
muligheden for alternativt at arrangere en studietur med et indhold efter eget valg.
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Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan første halvår 2019

221689/18

2 Åben Tidsplan for politikker på børne- og ungdomsudvalgets område

221640/18

3 Åben Program til KL's Børn og Unge Topmøde 2019

216984/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Ad. 1
Godkendt.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at tage på studietur i Danmark med fokus på
specialundervisning, inklusion og trivsel i stedet for at deltage i KL’s børne- og
ungdomstopmøde.
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13.

20-12-2018

Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

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


Antal elever i de forskellige klasser i Norddjurs Kommune pr. 11. december 2018.
Oversigten er vedlagt som bilag.



Aktuel status på antallet af udmeldte elever på Mølleskolen og Ørum Skole.
En oversigt vil blive udleveret på udvalgsmødet.



Status på arbejdet med den nye skolestruktur – herunder ansættelsen af aftaleholdere
og tidsplanen for ansættelse af afdelingsledere.



Status på ansættelsen af leder af Djurslandsskolen og leder af den nye enhed for trivsel
og læring i Glesborg.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Elevtal pr. 11. december 2018

221644/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-12-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Fastlæggelsen af den fremtidige bestyrelsesstruktur
1.

Tidsplan for valg til bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst 2019 (203819/18)

2.

Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18)

3.

Besluttet sammensætning overgangsbestyrelser område Nord, Midt og Øst
(195877/18)

4.

Styrelsevedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen, november 2013
(202499/18)

5.

Sammensætning af bestyrelser i Område Nord, Midt og Øst (226194/18)

6.

Tilrettet forslag fra børne- og ungdomsudvalget til sammensætning af bestyrelser
i område Nord, Midt og Øst (226217/18)

7.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige
bestyrelsesstruktur (220572/18)

8.

Høringssvar

fra

Ørsted

Børneby

-

Fastlæggelsen

af

den

fremtidige

-

Fastlæggelsen

af

den

fremtidige

-

Fastlæggelsen

af

den

fremtidige

bestyrelsesstruktur (219579/18)
9.

Høringssvar

fra

Vivild

Børneby

bestyrelsesstruktur (220702/18)
10. Høringssvar

fra

Børneby

Mølle

bestyrelsesstruktur (220635/18)
11. Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den fremtidige
bestyrelsesstruktur (221988/18)
12. Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den
fremtidige bestyrelsesstruktur (221960/18)
13. Høringssvar fra Glesborg Børneby - Fastlæggelsen af den fremtidige
bestyrelsesstruktur (220961/18)
14. Høringssvar

fra

Distrikt

Ørum

-

Fastlæggelsen

af

den

fremtidige

-

Fastlæggelsen

af

den

fremtidige

bestyrelsesstruktur (212103/18)
15. Høringssvar

fra

Vestre

Skole

bestyrelsesstruktur (216505/18)
16. Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Fastlæggelsen af den fremtidige
bestyrelsesstruktur (218619/18)
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17. Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Fastlæggelsen af den fremtidige
bestyrelsesstruktur (218624/18)
3.

Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa
1.

Høringssvar fra Børneby Mølle - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i
området syd for Grenaa (220560/18)

2.

Høringssvar fra Toubro Børneby, bestyrelsen - Den fremtidige organisering af de
to dagtilbud i området syd for Grenaa (221998/18)

3.

Høringssvar fra Toubro Børneby, MED-udvalget - Den fremtidige organisering
af de to dagtilbud i området syd for Grenaa (221968/18)

4.

Høringssvar fra Vestre Skole - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i
området syd for Grenaa (216507/18)

5.

Høringssvar fra Kattegatskolen, bestyrelsen - Den fremtidige organisering af de
to dagtilbud i området syd for Grenaa (218620/18)

6.

Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Den fremtidige organisering af
de to dagtilbud i området syd for Grenaa (218625/18)

7.

Høringssvar fra Område Grenaa - Den fremtidige organisering af de to dagtilbud
i området syd for Grenaa (219100/18)

4.

Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
1.

Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens Fjellerup og
Stenvadafdelinger på Mølleskolen (221301/18)

2.

Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd.
Damgården og Djursvej i Ørum (221288/18)

3.
5.

Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser (221467/18)

Specialundervisning - proces- og tidsplan for arbejdet med tilrettelæggelse af den
fremtidige indsats og udmøntning af besparelser
1.

6.

Forslag til proces- og tidsplan (221690/18)

Den fremtidige anvendelse af Nyvang i Auning
1.

Notat - Besvarelse på spørgsmål fra børne- og ungdomsudvalget vedr. Nyvang
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(221692/18)
2.

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

3.

Brug af Nyvang til juniorklub (72593/18)

4.

Høringssvar fra LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs af 10. november 2018
(221448/18)

8.

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo november 2018
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo
november 2018 (221693/18)

2.
9.

Orientering om ny lovgivning for erhvervsskolers betydning for overbygningen
1.

10.

11.

12.

13.

Anlægsoversigt - ultimo november 2018 (217726/18)

Notat om aftale om erhvervskolers betydning for overbygningen (221691/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Underretninger ultimo november 2018 (221606/18)

2.

Anbringelser 2014-2018 ultimo november 2018 (221618/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (221621/18)

2.

Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (221620/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan første halvår 2019 (221689/18)

2.

Tidsplan for politikker på børne- og ungdomsudvalgets område (221640/18)

3.

Program til KL's Børn og Unge Topmøde 2019 (216984/18)

Orientering
1.

Elevtal pr. 11. december 2018 (221644/18)

30

Børne- og ungdomsudvalget

20-12-2018

Underskriftsside

Tom Bytoft (A)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Mads Nikolajsen (F)

Fritz Birk Sørensen (A)

Kristina Hviid (V)
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