Børne- og ungdomsudvalget

DAGSORDEN
Sted:

Kattegatskolen
Skolebakken 20 i Grenaa

Dato:

Torsdag den 22. februar 2018

Start kl.:

16:00

Slut kl.:

19:00

Medlemmer:

Tom Bytoft (A)
Pia Bjerregaard (O)
Ulf Harbo (Ø)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Mads Nikolajsen (F)
Fritz Birk Sørensen (A)
Kristina Hviid (V)

Fraværende:

Norddjurs Kommune

Børne- og ungdomsudvalget

22-02-2018

Indholdsfortegnelse
Side

1.

Besøg på Kattegatskolen...................................................................................................1

2.

Introduktion til børne- og ungdomsudvalgets område......................................................2

3.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141 ...................................................................3

4.

Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud ...........................................................................4

5.

Forslag om afskaffelse af kravet om fuld tilstedeværelse for lærerne på Norddjurs
Kommunes folkeskoler .....................................................................................................6

6.

Anvendelse af frivillige nationale test ..............................................................................7

7.

Påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum Skole.........................................................................8

8.

Status på arbejdet med skolefravær ..................................................................................9

9.

Skoleindskrivning for skoleåret 2018/2019 ....................................................................10

10.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal ...........................................11

11.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 .......................................................12

12.

Orientering ......................................................................................................................13

13.

Ankeafgørelser................................................................................................................14

14.

Ankeafgørelser................................................................................................................15

15.

Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud .........................................................................16

Bilagsoversigt...........................................................................................................................17

Norddjurs Kommune

Børne- og ungdomsudvalget

1.

22-02-2018

Besøg på Kattegatskolen
00.01.00.A00

18/116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg på den del af Kattegatskolen, der er placeret på
Skolebakken i Grenaa. Denne del rummer skolens elever i indskolingen (0.-3. klasse) og på
mellemtrinnet (4.-6. klasse).
Tid

Institution

Adresse

16.00-16.45

Kattegatskolen 0.-6. klasse Skolebakken 20 i Grenaa
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Introduktion til børne- og ungdomsudvalgets område
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en overordnet introduktion til bl.a.:


hovedindholdet i barnets reform



hovedindholdet i Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik – herunder
indsats over for ungdomskriminalitet



forebyggende foranstaltninger, anbringelser og underretninger



ankesager, børn- og ungeudvalget, tvangsanbringelser



det gennemførte Task Force forløb i samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen



den videre opfølgning efter Task Force forløbet



mulighederne for at igangsætte et Task Force forløb på børnehandicapområdet



status på arbejdet med Norddjursmodellen/Sverigesmodellen



IT-systemerne DUBU/Nexus.

Til orientering er Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik, Norddjurs
Kommunes sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet samt den afsluttende
Task Force rapport vedlagt som bilag.
Det skal ligeledes bemærkes, at en oversigt over det aktuelle antal anbringelser og
underretninger i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag til dagsordenens punkt nr. 10
(Forebyggelses- og anbringelsesområdet – aktuelle nøgletal).
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

22789/18

2 Åben Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs 22896/18
Kommune
3 Åben Statusrapport - Task Force på børne- og ungeområdet

3

22738/18
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141
27.51.00.G01

18/1302

Åben sag

Sagsgang
BUU/VPU, høring, BUU/VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling efter servicelovens §101 og
sundhedslovens §141.
Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for rusmiddelbehandling dækker både alkohol- og
stofmisbrugsbehandling på både børn/unge- og voksenområdet. Kvalitetsstandarden og
indsatskataloget er vedlagt som bilag.
Der er følgende ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og indsatskataloger
på området:


Kvalitetstandarderne for henholdsvis alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er
blevet slået sammen til én fælles kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling med
tilhørende indsatskatalog.



Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er nu indarbejdet i den nye, fælles skabelon
for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



Der er i samme forbindelse foretaget enkelte ændringer i kvalitetsstandardens ordlyd,
som ikke har betydning for tilbud og serviceniveau.



Indsatserne ’ambulant afrusning’ og ’misbrugspsykiatrisk vurdering’ er udgået, da
disse ydelser ikke længere er en del af tilbuddet på Rusmiddelcentret i Norddjurs

4

Børne- og ungdomsudvalget

22-02-2018

Kommune. Ambulant afrusning foregår nu som udgangspunkt ved egen læge, og
misbrugspsykiatriske vurderinger foretages ikke mere, da Rusmiddelcenteret ikke
længere har en psykiater tilknyttet.


Fra den 1. april 2018 kan Rusmiddelcenteret tilbyde en ny screening af borgere med
psykiske udfordringer, som udføres af Rusmiddelcentrets to psykologer. Derfor
fremgår denne indsats nu af kvalitetsstandarden (screening af borgerens psykiske
lidelser), ligesom der også er udarbejdet et indsatskatalog for indsatsen.

Forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for Norddjurs Kommunes
rusmiddelbehandling skal sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet.
Høringsfristen er fastsat til den 12. april 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet
og ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling

17283/18

2 Åben Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet)

22804/18
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Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud
00.01.00.P05

17/15902

Åben sag

Sagsgang:
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 20. august 2013 om
kvalitetsrapporter for skoler og dagtilbud fremlægges disse samlet i form af tre bind:


Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler.



Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker
og handleplaner samt igangværende og fremadrettede indsatser. I tilknytning til Bind 2
er der vedlagt to bilag:
o Oversigt over igangværende og kommende indsatser på skole- og
dagtilbudsområdet
o Fokusområder, der har været i 2017.



Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og
rammebetingelser.

Kvaliteten i kommunens dagtilbud er samlet i én og samme rapport – sammen med
kvalitetsoplysninger for skoleområdet. I analysen af kvaliteten i kommunens dagtilbud indgår
personalets vurderinger af børnenes trivsel og inklusionsmiljø. Desuden analyseres børnenes
sprogvurderinger.
Sprogvurderingerne sammenlignes med tidligere års datamateriale, mens data på børnenes
trivsel og inklusionsmiljø sammenlignes med målingerne fra 2015.
De seneste pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 2016-2018 blev godkendt i
kommunalbestyrelsen den 17. januar 2017. Der foreligger derfor ikke nye pædagogiske
læreplaner i denne kvalitetsrapport. Kommende pædagogiske læreplaner skal revideres og
nytænkes i forhold til regeringens kommende rammer og indhold i den nye, styrkede,
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pædagogiske læreplan. Fremadrettet vil læreplanerne indgå som en integreret del af
kvalitetsrapporten – og dette i en kortere form, end de tidligere har været præsenteret i.
Kvalitetsrapporten i 2017 for skoleområdet er den tredje, som udarbejdes på baggrund af
folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen –
bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014. De nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten for
skoleområdet – herunder resultaterne af de nationale test – er indarbejdet i de tre bind, som
kvalitetsrapporterne består af i Norddjurs Kommune.
Resultaterne af de nationale test er fortrolige og må ikke offentliggøres – jfr. folkeskolelovens
§ 55b. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet to udgaver af bind 1. I den ene udgave,
som er vedlagt den åbne dagsorden, er resultaterne af de nationale test udeladt. I den anden
udgave, som er vedlagt den lukkede dagsorden, indgår de nationale test.
Endelig er resultaterne af de nationale test på skoleniveau vedlagt som bilag til den lukkede
dagsorden. I dette bilag er det desuden muligt at finde oplysninger på den enkelte skoles
progression i forhold til de nationale test.
Kvalitetsrapportens bind 2 og bind 3 er vedlagt som ens bilag til både den åbne og den
lukkede dagsorden.
Kvalitetsrapportens bind 1 (den åbne del), bind 2 og bind 3 har været sendt til høring i
bestyrelser, handicaprådet, fælleselevrådet og ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud godkendes.
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Bilag:
1

Åben Opdateret Bind 1 - offentlig

19732/18

2

Åben Bind 2

157337/17

3

Åben Opdateret Bind 3 - offentlig

19735/18

4

Åben Oversigt over igangværende og kommende indsatser på skole- og 157324/17
dagtilbudsområdet

5

Åben Fokusområder i 2017

157328/17

6

Åben Høringssvar - handicaprådet

19119/18

7

Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd

17736/18

8

Åben Høringssvar - Vivild Børneby

17508/18

9

Åben Høringssvar - Auning Skole

17494/18

10 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby

17493/18

11 Åben Høringssvar - Toubro Børneby

16810/18

12 Åben Høringssvar - Kattegatskolen

16805/18

13 Åben Høringssvar - Vestre Skole

14524/18

14 Åben Høringssvar - Børneby Mølle

11535/18

15 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby

5705/18

16 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum

171866/17

17 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg

164100/17
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Forslag om afskaffelse af kravet om fuld tilstedeværelse for lærerne på Norddjurs
Kommunes folkeskoler
81.10.00.G01

18/2512

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo (Ø) har anmodet om at nedenstående optages på
kommunalbestyrelsens dagsorden.
Sagen optages på dagsordenen i henhold til lov om kommunernes styrelse § 11.
Nedenstående tekst er således modtaget fra Ulf Harbo:
I konstitueringsaftalen fra 2013 står der skrevet, at der søges indgået en partnerskabsaftale
med kommunen faglige organisationer med medlemmer der arbejder indenfor folkeskolen
gerne inden årets udgang.
http://www.renodjurs.dk/sites/default/files/Bilag%2011_Hensigtserklaering%20Norddjur
s.pdf

Partnerskabsaftalen skulle sikre en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Norddjurs Kommune.
Formand for børne- og ungdomsudvalget Lars Østergaards stod sammen med borgmester Jan
Petersen for forhandlingerne, men det lykkedes ikke at få lavet en lokal arbejdstidsaftale.
19. maj 2014 udsendte forvaltningen en arbejdstidsaftale til skolerne i Norddjurs Kommune
med krav om fuld tilstedeværelse i 39,25 timer om ugen (se bilag).
Siden er stadig flere kommuner i Danmark gået væk fra kravet om fuld tilstedeværelse.
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I 2015 viste en rundspørge, som DR har gennemført til skolecheferne, at antallet af
kommuner, hvor lærerne skal tilbringe al arbejdstid på skolen, er reduceret fra 54 til 35
kommuner.
https://www.folkeskolen.dk/567996/fuld-laerertilstedevaerelse-i-35-kommuner

Siden er endnu flere kommuner gået væk fra kravet om fuld tilstedeværelse fremgår det af en
artikel fra den 2 juli 2016 i Jyllands Posten;
”I skoleåret 2014/2015 var der aftaler i 51 kommuner. I det skoleår, som lige er slut, var det
62 kommuner, og for det kommende skoleår er der indtil videre lavet 64 aftaler, mens der
stadig forhandles i yderligere otte kommuner. ”
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8819384/stadig-flere-kommuner-laver-lokaleaftaler-om-laerernes-arbejdstid/

Den 1. november 2016 fik også Københavns Kommune en lokalaftale, hvor det blev besluttet
at
”lærerne i dialog med skolens ledelse kan vælge at lægge dele af deres forberedelse uden for
skolen, når det passer den enkelte bedst. ”
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/politisk-begejstring-for-ny-lokalaftale/

Af en artikel fra 17. november 2017 fremgår det at
”Flere lærere flyttede job fra kommuner uden lokalaftale end fra kommuner med lokalaftale,
viser Danmarks Statistik-tal fra 2014. ”
https://www.folkeskolen.dk/596780/laerere-forlader-kommuner-uden-lokalaftale

Den 26. september kom det frem i TV2 Østjylland, at vi i Norddjurs kommune har
Østjyllands største sygefravær blandt folkeskolelærere og det 5. højeste sygefravær i hele
landet.
10
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https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/stor-forskel-paa-fravaer-her-er-laererne-oftest-syge

Det er på tide, at vi også i Norddjurs sikrer fleksibilitet og ordentlige konkurrencedygtige
arbejdsvilkår for vores lærere.
Derfor stiller Enhedslisten forslag om, at vi i Norddjurs Kommune afskaffer kravet om fuld
tilstedeværelse og i stedet beslutter, at lærerne, i dialog med skolens ledelse, kan vælge at
lægge dele af deres forberedelse uden for skolen, når det passer den enkelte bedst.
Dermed imødekommer vi også de lærere, som gerne vil have den fulde tilstedeværelse og
samtidig gør vi det det klart, at ledelsesretten gælder i hele lærernes arbejdstid – altså samme
vilkår som på enhver anden dansk arbejdsplads.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. november 2017
Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om at sende forslaget til børne- og
ungdomsudvalget og at udvalget positivt bearbejder det.
Kommunalbestyrelsen godkendte ovennævnte ændringsforslag fra Tom Bytoft (A).
Velfærdsforvaltningen den 12. februar 2018
I ovenstående forslag henvises der til et bilag af 19. maj 2014, som forvaltningen har udsendt
til skolerne i Norddjurs Kommune med en række overordnede rammer for planlægning af
skoleåret 2014/2015 – herunder bl.a. at medarbejdernes arbejdsopgaver skal løses på skolerne
med et gennemsnit på 39,25 timer om ugen.
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med de efterfølgende skoleår er udsendt en justeret
udgave af dokumentet, hvor arbejdstiden i skoleåret kan fordeles på 208-214 dage. Afhængig
af den enkelte skoles valg af antal arbejdsdage medfører dette, at arbejdsopgaverne som
udgangspunkt skal løses på skolerne med et gennemsnit på 39,25-40,38 timer pr. uge. I
tilknytning til de administrative rammer for planlægningen af skoleåret er der desuden indgået
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en aftale med Djurs Lærerforening om såkaldt fix-flekstid på 2-4 timer pr. uge for lærerne på
skolerne i Norddjurs Kommune.
De administrative rammer for skoleåret 2017/2018 og aftalen med Djurs Lærerforening er
vedlagt som bilag.
Det kan ligeledes oplyses, at spørgsmålet om lærernes arbejdstid indgår som et centralt
element i de igangværende overenskomstforhandlinger mellem KL og Lærernes
Centralorganisation. Den planlagte deadline for forhandlingerne er den 1. marts 2018.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af den nye kommunalbestyrelses
konstitueringsaftale, at borgmesteren skal tage initiativ til en skolealliance. Det kan i den
forbindelse overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt også at behandle spørgsmålet om
lærernes arbejds- og tilstedeværelsestid i denne sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til forslaget fra Ulf
Harbo om ændring af kravene til lærernes tilstedeværelsestid på skolerne.
Bilag:
1 Åben Arbejdstidsaftale af 19. maj 2014

22476/18

2 Åben Reviderede administrative rammer for planlægningen af skoleåret 2017- 22702/18
2018
3 Åben Aftale om fix-flextid for lærere i Norddjurs Kommune i skoleåret 2015- 22488/18
2016
4 Åben Tillægspapir til aftale om fix-flekstid - 2017-2018
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Anvendelse af frivillige nationale test
17.05.00.G01

18/2507

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Som

et

led

i

gennemførelsen

af

folkeskolereformen

godkendte

et

flertal

i

kommunalbestyrelsen på et møde den 16. juni 2015 et forslag til en målstyret skole i
Norddjurs Kommune.
Forslaget, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af seks ledelses- og
medarbejderrepræsentanter fra skolerne og en forvaltningsrepræsentant, er vedlagt som bilag.
Ligeledes er en udskrift fra kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol vedlagt som bilag.
Kommunalbestyrelsens beslutning har bl.a. medført, at alle frivillige nationale test i fagene
dansk, matematik, fysik/kemi, geografi og biologi er obligatoriske at anvende for skolerne i
Norddjurs Kommune. De frivillige nationale test gennemføres to gange om året og er placeret
i et sammenhængende forløb i en periode henholdsvis før og efter de obligatoriske nationale
test.
Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 7. november 2017 behandlet et
forslag fra Ulf Harbo (Ø) om igen at gøre det frivilligt for skolerne at anvende de frivillige
nationale test.
Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse et ændringsforslag om at sende forslaget
fra Ulf Harbo til behandling i børne- og ungdomsudvalget.
Tilsvarende har kommunalbestyrelsen på et møde den 12. december 2017 behandlet et forslag
til en handleplan for læsning. Heri indgår bl.a. - efter samråd med skolernes læsevejledere og
skolelederne - at der indføres andre prøver som erstatning for den del af de frivillige nationale
test, som ligger efter de obligatoriske nationale test.
13
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På det samme møde behandlede kommunalbestyrelsen også et forslag til en handleplan for
matematik, der er udarbejdet af en gruppe af matematikvejledere fra skolerne.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet de to forslag til handleplaner for henholdsvis
læsning og matematik. Samtidig blev det i forbindelse med begge handleplaner besluttet, at
børne- og ungdomsudvalget skal behandle spørgsmålet om brugen af evaluering og test i en
større helhed, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i høringssvar fra det fælles elevråd i
Norddjurs Kommune.
En udskrift fra kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol ved behandlingen af de to
handleplaner og de tilhørende høringssvar til planerne er vedlagt som bilag.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det fremgår af den nye kommunalbestyrelses
konstitueringsaftale, at borgmesteren skal tage initiativ til en skolealliance. Det kan i den
forbindelse overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt også at behandle spørgsmålet om
skolernes anvendelse af de frivillige nationale test i denne sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til skolernes
anvendelse af de frivillige nationale test.
Bilag:
1 Åben KB 07.11.17 Forslag om at gøre frivillige nationale tests frivillige

22679/18

2 Åben KB 12.12.17 Handleplan for læsning inkl. høringssvar

22395/18

3 Åben KB 12.12.17 Handleplan for matematik inkl. høringssvar

22397/18
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Påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum Skole
82.00.00.A00

18/2062

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Arbejdstilsynet har i november 2017 aflagt et tilsynsbesøg på Ørum Skole. På baggrund af
tilsynsbesøget har Ørum Skole fået påbud om at:


sikre, at gulvet i gangarealer ved gymnastiksale er i forsvarlig stand og uden risiko for
fald og snublen.



etablere effektiv udsugning over ovnen i skolekantinen.



sikre mod nedfald af loftplader i gymnastiksale.



forhindre fugtindtrængning igennem loftet i gymnastiksalen.

Herudover fik Ørum Skole et strakspåbud om at fjerne farlige stoffer i fysiklokalet.
Strakspåbuddet blev efterkommet under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Hvad angår påbuddet
vedrørende forhindring af fugtindtrængning i gymnastiksalen, vurderes årsagen til
fugtindtrængningen at være flækkede tagplader. Disse tagplader var skiftet ved
Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, men loftspladerne i gymnastiksalen, som havde skjolder pga.
fugtindtrængningen, var ikke skiftet.
Som følge af, at Ørum Skole samlet fik fem påbud, så er skolen desuden blevet påbudt at
bruge en autoriseret rådgiver til at bistå med at løse og forebygge de påviste
arbejdsmiljøproblemer.
Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 1. marts 2018. Da det normalt tager
længere tid at udføre anlægsarbejderne, end der er afsat tid til inden for de afsatte tidsfrister,
pågår der en dialog med Arbejdstilsynet om fristforlængelse.
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Da ingen af de enkelte håndværkerentrepriser overstiger en pris på 300.000 kr., er det ifølge
Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver muligt at igangsætte
anlægsarbejdet efter regning, når der forinden er indhentet et overslag over prisen.
Økonomiske konsekvenser
Ørum Skole har i samarbejde med forvaltningen indhentet et overslag over, hvad det vil koste
at efterleve påbuddene. På baggrund af overslagene vurderes det, at en efterlevelse af
påbuddene vil medføre en udgift på 0,487 mio. kr. Et budget, som viser de vurderede udgifter
forbundet med at efterleve de forskellige påbud, er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte de nødvendige arbejder for at efterleve
Arbejdstilsynets påbud til Ørum Skole inden for en økonomisk ramme på 0,487 mio.
kr.
2. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,487 mio. kr. til efterlevelse
af Arbejdstilsynets påbud til Ørum Skole.
3. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til finansieringen af udgiften til at efterleve
Arbejdstilsynets påbud til Ørum Skole.
Bilag:
1 Åben Budget for efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum Skole.
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Status på arbejdet med skolefravær
17.03.00.G00

17/15025

Åben sag

Sagsgang:
BUU
Sagsfremstilling
Et højt skolefravær blandt elever generelt og særligt for folkeskolens ældste elever er en
landsdækkende problemstilling.
Der er vedlagt en statistik for skolefravær i de østjyske kommuner for skoleårene 2010/2011
til 2016/2017 samt en oversigt over fravær på de enkelte skoler i Norddjurs Kommune i
skoleårene fra 2012/2013 til 2016/2017.
I foråret 2017 blev der på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet nedsat en
bredt sammensat arbejdsgruppe fra de to områder, som skal komme med forslag til, hvordan
man tværfagligt hurtigt kan sætte ind, når der registreres bekymrende fravær blandt eleverne.
Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra familiehuset, sundhedsplejen,
myndighedsafdelingen,

ungdomskonsulenterne,

PPR,

skolelederne

og

skole-

og

dagtilbudsafdelingen.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på gruppens arbejde.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Statistik for skolefravær i østjyske kommuner

21450/18

2 Åben Fravær på de enkelte skoler i Norddjurs Kommune

21451/18
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Skoleindskrivning for skoleåret 2018/2019
17.20.01.G01

18/2122

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Skoleindskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2018/2019 er nu afsluttet, og forvaltningen har
i den forbindelse udarbejdet en oversigt over klassedannelsen for det kommende skoleår.
En oversigt over skoleindskrivningen for skoleåret 2018/2019 og over de enkelte skolers
optag af børn fra andre skoledistrikter er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om skoleindskrivningen til 0. klasse for
skoleåret 2018/2019 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over skoleindskrivningsresultatet 2018
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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 januar 2018

23035/18

2 Åben Underretninger - ultimo januar 2018

21304/18
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Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 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 2018
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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:


En løsning på den kritik, som er fremsat i pressen om anonymiteten i
Ungeprofilundersøgelsen, som er foretaget af Skolesundhed.dk.
Skolesundhed.dk er etableret i et samarbejde mellem 61 kommuner og Aarhus
Universitet støttet af en bevilling fra TrygFonden. I alt 44 kommuner har deltaget i
Ungeprofilundersøgelsen. En nærmere beskrivelse af Skolesundhed.dk er vedlagt som
bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Beskrivelse af Skolesundhed.dk

22785/18
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13.
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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 25. januar 2018 er der modtaget
tre nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Heraf er en afgørelse ændret, en afgørelse er hjemvist og en afgørelse er stadfæstet.
Der er ikke kommet nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget.
En nærmere oversigt over indholdet i alle ankeafgørelser fremgår af det lukkede
dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede
dagsorden, idet beskrivelsen af afgørelserne kan indeholde personhenførbare oplysninger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

18/122

Lukket sag

24

Børne- og ungdomsudvalget

15.

22-02-2018

Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud
00.01.00.P05

17/15902

Lukket sag
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Bilagsoversigt
2.

Introduktion til børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune (22789/18)

2.

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune
(22896/18)

3.
3.

Statusrapport - Task Force på børne- og ungeområdet (22738/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141

4.

1.

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling (17283/18)

2.

Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet) (22804/18)

Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud
1.

Opdateret Bind 1 - offentlig (19732/18)

2.

Bind 2 (157337/17)

3.

Opdateret Bind 3 - offentlig (19735/18)

4.

Oversigt

over

igangværende

og

kommende

dagtilbudsområdet (157324/17)
5.

Fokusområder i 2017 (157328/17)

6.

Høringssvar - handicaprådet (19119/18)

7.

Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd (17736/18)

8.

Høringssvar - Vivild Børneby (17508/18)

9.

Høringssvar - Auning Skole (17494/18)

10. Høringssvar - Ørsted Børneby (17493/18)
11. Høringssvar - Toubro Børneby (16810/18)
12. Høringssvar - Kattegatskolen (16805/18)
13. Høringssvar - Vestre Skole (14524/18)
14. Høringssvar - Børneby Mølle (11535/18)
15. Høringssvar - Allingåbro Børneby (5705/18)
16. Høringssvar - Distrikt Ørum (171866/17)
17. Høringssvar - Børneby Glesborg (164100/17)
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Forslag om afskaffelse af kravet om fuld tilstedeværelse for lærerne på Norddjurs
Kommunes folkeskoler
1.

Arbejdstidsaftale af 19. maj 2014 (22476/18)

2.

Reviderede administrative rammer for planlægningen af skoleåret 2017-2018
(22702/18)

3.

Aftale om fix-flextid for lærere i Norddjurs Kommune i skoleåret 2015-2016
(22488/18)

4.
6.

7.

Anvendelse af frivillige nationale test
1.

KB 07.11.17 Forslag om at gøre frivillige nationale tests frivillige (22679/18)

2.

KB 12.12.17 Handleplan for læsning inkl. høringssvar (22395/18)

3.

KB 12.12.17 Handleplan for matematik inkl. høringssvar (22397/18)

Påbud fra Arbejdstilynet til Ørum Skole
1.

8.

9.

11.

Budget for efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet til Ørum Skole. (21521/18)

Status på arbejdet med skolefravær
1.

Statistik for skolefravær i østjyske kommuner (21450/18)

2.

Fravær på de enkelte skoler i Norddjurs Kommune (21451/18)

Skoleindskrivning for skoleåret 2018/2019
1.

10.

Tillægspapir til aftale om fix-flekstid - 2017-2018 (22479/18)

Oversigt over skoleindskrivningsresultatet 2018 (21114/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2014-2018 - ultimo januar 2018 (23035/18)

2.

Underretninger - ultimo januar 2018 (21304/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018
1.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (23061/18)
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12.

Orientering
1.

Beskrivelse af Skolesundhed.dk (22785/18)
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