Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL
Sted:

Stjernehuset
Sandstumpvej 35 i Grenaa, samt på Kattegatskolen, Skolebakken 20 i
Grenaa.

Dato:

Torsdag den 22. marts 2018

Start kl.:

14:00

Slut kl.:

17:00

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

22-03-2018

Indholdsfortegnelse
Side

1.

Besøg i daginstitutionen Stjernehuset...............................................................................1

2.

Forslag til fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn ..........................2

3.

Budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2018 på børne- og ungdomsudvalgets
område...............................................................................................................................3

4.

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse og anlægsnote ......................................................4

5.

Anvendelsen af midler til løft af dagtilbudsområdet i 2017 .............................................5

6.

Proces vedrørende bygningsmæssige forbedringer på Djurslandsskolen .........................6

7.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet ...................7

8.

Status på antal indskrevne børn i 0. klasse .......................................................................8

9.

Stillingtagen til tidspunkt for indskrivning til 0. klasse....................................................9

10.

Status på indskrivning til 7. klasse..................................................................................10

11.

Dispensationsansøgning fra Ørum Skole........................................................................11

12.

Ansøgning om midler til legeplads i børnehuset Mælkevejen........................................12

13.

Status på vandskade på Vestre Skole..............................................................................13

14.

Status på arbejdet med handleplanen for Toubroskolen .................................................14

15.

Status på arbejdet med den fremtidige organisering af SFO- og juniorklubtilbud .........15

16.

Tilsynsrapporter for kommunale daginstitutioner 2017 .................................................16

17.

Tilsynsrapporter for dagplejen 2017...............................................................................18

18.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal ...........................................20

19.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 .......................................................21

20.

Orientering ......................................................................................................................22

21.

Ankeafgørelser................................................................................................................23

Bilagsoversigt...........................................................................................................................24

Norddjurs Kommune

Børne- og ungdomsudvalget

1.

22-03-2018

Besøg i daginstitutionen Stjernehuset
00.01.00.A00

18/116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i daginstitutionen Stjernehuset:
Tid

Institution

Adresse

14.00-14.30

Stjernehuset

Sandstumpvej 35 i Grenaa

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og ungdomsudvalget besøgte stjernehuset, hvor leder af område Grenaa Bente Have
og afdelingsleder Trine Norenmann viste rundt.
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Forslag til fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn
17.01.00.P00

18/968

Åben sag

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


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



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



Fordelingen af Kattegatskolens modtageklasseelever på deres bopælsdistrikter.

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


Udslusning fra modtageklasser til andre skoler



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



Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn på skoler



Indførelse af loft over andelen af tosprogede børn i daginstitutioner.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker desuden, at der indgår en beskrivelse af de økonomiske
konsekvenser af de kortlagte muligheder”.
Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger har forvaltningen nu udarbejdet et samlet
notat, hvor de forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af tosprogede børn i skoler
og daginstitutioner belyses. Notatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de forskellige muligheder for at ændre på fordelingen af
tosprogede børn i skoler og daginstitutioner drøftes.
Bilag:
1 Åben Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018

8869/18

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

13263/18

3 Åben Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune

41971/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende materialet til høring i bestyrelser, MED-udvalg
i område Grenaa, på Vestre Skole og på Kattegatskolen. Høringsfristen fastsættes til den 4.
maj 2018.
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl
Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler, at tosprogede elever hurtigst
muligt fordeles efter Model C. Således at der oprettes modtageklaser for indskolingen på både
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Vestre Skole og Kattegatskolen, mens det fastholdes, at modtageklasser for mellemtrinet og
overbygningen også fremadrettet kun er på Kattegatskolen.
Øvrige kommende tosprogede 0. klasse elever med ikke et uvæsentlig behov for sprogstøtte
fordeles mellem Vestre Skole og Kattegatskolen.
Det tildelte budget på 3.780.000 kr. pr. år anvendes til modtageklasser og til en særlig indsats
i dansk og indslusning i almenklasser og til et kvart årsværk til sprogscreening og
koordination.
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard, Ulf Harbo, Allan Gjersbøl
Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Kristina Hviid anbefaler ligeledes at indføre et loft for
tosprogede børn på 30% pr. daginstitution og at ventelisten kan overspringes af danske børn i
institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede børn i institutioner, hvor andelen
af tosprogede børn er lav. Desuden skal informationen til indvandrerfamilier om
dagplejetilbud intensiveres yderligere.
I respekt for høring, som et reelt politisk værktøj, ønsker Tom Bytoft at lytte til
høringssvarene som en del af processen forud for sin stillingtagen.
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Budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2018.
Det skal bemærkes, at overførsler fra regnskab 2017 til budget 2018 ikke er medtaget, idet
regnskabet for 2017 ikke er godkendt i kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt.
På børne- og ungdomsudvalgets møde, vil der blive givet en grundig gennemgang af de
forventede budgetafvigelser på både skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes det samlede anlægsbudget på børne- og ungdomsudvalgets
område at blive overholdt i 2018.
Økonomiske konsekvenser
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse*
(mio. kr.)

budget

budget

ultimo

regnskab

februar

Drift
Anlæg

679,5

679,5

110,1

681,9

2,4

4,5

5,6

0,0

5,6

0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
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Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes,
at merforbruget vil ligge på ca. 6,0 mio. kr. over servicerammen.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. de forventede budgetafvigelser på børne- og ungdomsudvalgets område drøftes
2. budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Nyt bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2018 på børne- og 42241/18
ungdomsudvalgets område
2 Åben Anlægsoversigt - Februar

40200/18

3 Åben Udvikling i antallet af specialelever - 2015 til 2018

42248/18

4 Åben Fordeling af merforbrug/mindreforbrug 2018 - BUU

42254/18

5 Åben Centrale konti skole- og dagpasning - forventet regnskab 2018

42256/18

6 Åben Budget til specialundervisning for 2018 - BUU

42257/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Ad. 1 Børne- og ungdomsudvalget drøftede de forventede budgetafvigelser på børne- og
ungdomsudvalgets område og ønsker, at forvaltningen til næste møde i børne- og
ungdomsudvalget udarbejder:


Forslag til, hvordan budgettet kan overholdes.



Forslag til, hvordan ressourcerne på skoleområdet kan fordeles i 2018.



Forslag til den fremadrettede ressourcefordeling på skoleområdet.

Derudover ønsker børne- og ungdomsudvalget en ny administrativ organisering af
modtageklassetilbud for tosprogede elever for at få en retvisende vurdering af det statslige
program for løft af de fagligt svageste elever.
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Ad. 2 Godkendt.

Mads Nikolajsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse og anlægsnote
00.32.10.S00

18/46

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2017 skal behandles i økonomiudvalget den 4.
april 2018 og i kommunalbestyrelsen den 10. april 2018.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Børne- og ungdomsudvalgets sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2017 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten for 2017 på børne- og
ungdomsudvalgets område tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Anlægsnote BUU regnskab 2017

36039/18

2 Åben Sektorbeskrivelse BUU regnskab 2017

36038/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Godkendt.
Mads Nikolajsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Anvendelsen af midler til løft af dagtilbudsområdet i 2017
28.00.00.Ø00

15/1020

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 til et løft af dagtilbudsområdet. Formålet med aftalen var at sikre mere pædagogisk
personale på dagtilbudsområdet. Norddjurs Kommunes andel af de 250 mio. kr. udgjorde 1,4
mio. kr.
I 2017 modtog Norddjurs Kommune de ekstra midler til løft af dagtilbudsområdet via
bloktilskuddet. Det samme gør sig gældende for de midler, der modtages i 2018 og
overslagsårene.
Den 17. januar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen følgende fordeling af midlerne:
1. At fastholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen – én i område
Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer – 0, 375 mio. kr.
2. At der afsættes 0,572 mio. kr. til dagtilbuddene, herunder
a. Dagtilbud, der har modtaget mange flygtninge-/to-sprogsbørn, hvor der derfor
er brug for en ekstraordinær indsats.
b. Dagtilbud, som pludselig har fået en del flere børn end forudset i prognosen
for året.
c. Dagtilbud, som i en periode er ramt af langtidssygdom blandt medarbejderne.
3. At et restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter
den besluttede budgetfordelingsmodel på området – 0,450 mio. kr.
Midler i punkt 1 og i punkt 3 blev udmøntet til institutionerne i forbindelse med
ressourcefordelingen for 2017.
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Midlerne i punkt 2 er blevet fordelt af to omgange. På Børne- og ungdomsudvalgets møde den
22. marts 2017 blev der orienteret om fordelingen af de 422.000 kr. til følgende dagtilbud:
Område/distrikt

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

Allingåbro Børneby

7

24.824 kr.

Glesborg Børneby

4

14.185 kr.

Vivild Børneby

4

14.185 kr.

Distrikt Ørum

5

17.731 kr.

Område Grenaa

76

269.513 kr.

Nørager

3

10.639 kr.

Område Auning

17

60.286 kr.

Toubro Børneby

3

10.639 kr.

Børneby Mølle

0

0 kr.

Ørsted Børneby

0

0 kr.

I alt

119

422.000 kr.

Efterfølgende er det resterende puljebeløb for 2017 på 150.700 kr. blevet fordelt på følgende
måde:
Område/distrikt

Årsag

Beløb

Allingåbro Børneby

Flere børn end forventet ved budlægningen

65.768 kr.

Glesborg Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

8.735 kr.

Børnehaven Gymnasievej

Flere børn end forventet ved budlægningen

8.735 kr.

Nørager Børnehave

Flere børn end forventet ved budlægningen

16.270 kr.

Børnehaven Savværket

Flere børn end forventet ved budlægningen

40.802 kr.

Børnehaven Bette-Bo

Flere børn end forventet ved budlægningen

10.390 kr.

I alt

150.700 kr.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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Proces vedrørende bygningsmæssige forbedringer på Djurslandsskolen
02.00.00.A00

18/4517

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetforliget for 2018, at:
”Forligspartierne er opmærksomme på, at der som nævnt i høringssvaret, er
bygningsmæssige problemer på Djurslandsskolen, og at der tidligere er udarbejdet forslag til
at sikre bedre rammer for Djurslandsskolen. De bygningsmæssige problemer er af et omfang,
der ikke kan løses inden for det afsatte anlægsbudget. Forligspartierne opfordrer den nye
kommunalbestyrelse til at udarbejde en realistisk plan for de nødvendige forbedringer på
Djurslandsskolen.”
Kommunalbestyrelsen har tidligere i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsat midler
til blandt andet følgende anlægsprojekter:


Samling af Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerupafdelinger på Voldby Skole.



Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens afdeling ”Damgården”.



Nybyggeri og renovering af Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej i Ørum.

Anlægsprojekterne er senere blevet justeret og efterfølgende helt udgået af Norddjurs
Kommunes investeringsoversigt.
I forbindelse med den tidligere planlægning af anlægsprojekter på Djurslandsskolen har der
været en omfattende inddragelse af både ledere og medarbejdere.
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Da der allerede er udarbejdet en betydelig mængde materiale vedrørende Djurslandsskolen
(herunder bl.a. dispositionsforslag på en del af byggerierne), vil det ikke være
hensigtsmæssigt endnu engang at inddrage et større antal medarbejdere i en ny
planlægningsproces.
I stedet lægges der op til en proces, hvor forvaltningen i samarbejde med skolens ledelse
udarbejder et forslag til en plan, der kan behandles i forbindelse med børne- og
ungdomsudvalgets stillingtagen til anlægsforslag til budget 2019 på udvalgsmødet den 14.
maj 2018.
Inden der tages stilling til planen i børne- og ungdomsudvalget, vil den blive forelagt til
høring i Djurslandsskolens bestyrelse og lokale MED-udvalg.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser afventer en yderligere vurdering af mulige bygningsmæssige
forbedringer på Djurslandsskolen.
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til anlægsprojekter på Djurslandsskolen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at den ovennævnte proces for udarbejdelsen af et forslag til en
plan for bygningsmæssige forbedringer på Djurslandsskolen godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Godkendt.
Det indarbejdes i processen, at der afholdes et møde med Djurslandsskolen, hvor også
formand og næstformand i børne- og ungdomsudvalget samt borgmesteren deltager.
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
27.00.00.G01

16/18728

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard og reviderede
indsatskataloger på børne- og ungeområdet. Der drejer sig om:
1. Kvalitetsstandard for myndigheds- og visitationsenhedens behandling af sager på
børne- og ungeområdet
2. Indsatskatalog for Børne- og Ungecentret Norddjurs
3. Indsatskatalog for Familiehuset
4. Indsatskatalog for Forebyggelse og Tidlig Indsats.
Som supplement til kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet er
der i Norddjurs Kommune udarbejdet en række interne retningslinjer for myndigheds- og
visitationsenhedens arbejde på dette område.
Retningslinjerne er blevet udarbejdet og løbende godkendt i forbindelse med det Task Forceforløb, som Norddjurs Kommune har været en del af i perioden fra foråret 2014 og frem til
efteråret 2016.
Task Force-forløbet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Norddjurs
Kommune med det formål at højne kvaliteten i kommunens sagsbehandling og bidrage til
øget læring og udvikling på børne- og ungeområdet.
Der er udarbejdet interne retningslinjer for:
1. Børnefaglig undersøgelse
2. Systematik i sagsbehandlingen
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3. Underretninger
4. Handleplaner
5. Efterværn.
Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatskataloger og retningslinjer er vedlagt som bilag.
Ændringer:
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og
indsatskataloger på børne- og ungeområdet er:


Kvalitetsstandarden og indsatskatalogerne er blevet tilpasset til den nye, fælles
skabelon for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



For at lette læsningen og forståelsen er der foretaget en sproglig tilpasning af
materialet. Der er tale om små justeringer, som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i tilbuddenes indsatser eller serviceniveau.

Der er endnu ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for Norddjurs Kommunes arbejde i
henhold til Servicelovens §11 stk. 3., der vedrører den forebyggende og tidlige indsats.
Norddjurs Kommune er aktuelt sammen med Metodecenteret og Aarhus Kommune i gang
med at afprøve en samarbejdsmodel for den del af de forebyggende foranstaltninger, der yders
efter servicelovens §11, stk. 3. Den endelige formulering af retningslinjerne på dette område
afventer prøveperiodens afslutning i sommeren 2018.
Forslaget til kvalitetsstandard samt tilhørende indsatskataloger på børne- og ungeområdet i
Norddjurs Kommune skal sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen er
den 4. maj 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard og reviderede
indsatskataloger på børne- og ungeområdet sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge

39224/18

2 Åben Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs

39211/18

3 Åben Indsatskatalog - Familiehuset

39212/18

4 Åben Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats

39215/18

5 Åben Task Force retningslinier - Børnefaglig undersøgelse

39216/18

6 Åben Task Force retningslinier - Systematik i sagsbehandling

39218/18

7 Åben Task Force retningslinjer - Underretninger

39222/18

8 Åben Task Force retningslinjer - Handleplan

39221/18

9 Åben Task Force retningslinjer - Efterværn

39219/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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8.

22-03-2018

Status på antal indskrevne børn i 0. klasse
17.20.01.G01

18/2122

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Skoleindskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2018/2019 er afsluttet i januar 2018, 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 pr. marts 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over skoleindskrivningsresultatet 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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9.

22-03-2018

Stillingtagen til tidspunkt for indskrivning til 0. klasse
17.20.01.G01

10/874

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 7. november 2017 at lade de gældende
kriterier for frit skolevalg fortsætte med den tilføjelse, at der ved optagelse af elever i
folkeskolen skal tages hensyn til elever, der kommer fra daginstitutioner i de enkelte
skoledistrikter.
I forbindelse med behandlingen af dagsordenspunktet ønskede økonomiudvalget samtidig at
få belyst muligheden for at fremrykke klassedannelsen.
Indskrivningen til 0. klasse foregår efter de gældende procedurer primo januar måned ved
digital indskrivning via Norddjurs Kommunes hjemmeside.
Med denne procedure er skoleindskrivningen afklaret primo februar, hvor forældrene får
meddelelse om indskrivningen fra de skoler, hvor børnene er optaget.
Der er lovgivningsmæssigt og administrativt ingen hindringer for, at indskrivningen kan
foretages allerede i december måned. Det er forvaltningens vurdering, at dette for de fleste
forældre ikke har negative konsekvenser, mens det for de forældre, som kan være i tvivl om,
hvorvidt deres barn skal udsætte skolestarten, kræver en tidligere stillingtagen hertil.
Ansøgninger om skoleudsættelse skal i den nuværende indskrivningsprocedure være indsendt
senest den 2. januar. Hvis indskrivningen til 0. klasse i stedet rykkes frem til december
måned, skal fristen for indsendelse af ansøgninger om skoleudsættelse rykkes frem til 1.
december.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om tidspunktet for den årlige
indskrivning til 0. klasse skal fremrykkes til den 1. december.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende spørgsmålet om fremrykning af tidspunktet for
den årlige indskrivning i 0. klasse til høring i bestyrelser for områder, børnebyer og skoler.
Høringsfristen fastsættes til 4. maj 2018.
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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10.

22-03-2018

Status på indskrivning til 7. klasse
17.20.00.G01

18/4730

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over, hvordan de nuværende elever i 6. klasse
forventes at fordele sig på skolerne i det kommende skoleår 2018/2019. Herunder om
eleverne forventes at fortsætte på deres distriktsskole. Oversigten er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at fordelingen kan ændrer sig tættere på start af skoleåret 2018/2019
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Antal 6. klasse-elever i skoledistrikterne
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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11.

22-03-2018

Dispensationsansøgning fra Ørum Skole
17.02.04.G01

18/4553

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ørum Skole har fremsendt en ansøgning om dispensation fra reglerne om klassedannelse på
skolens kommende 5. klasse i skoleåret 2018/2019.
Folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelser er angivet i § 17: ”Elevtallet i
grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28.
Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens
klasser, dog ikke over 30”.
Den kommende 5. klasse på Ørum Skole har 29 elever. Skolen ønsker, at klassen får lov til at
fortsætte som én klasse i det kommende skoleår for at undgå, at eleverne flere gange skal
danne nye klasser. På 7. årgang dannes der nye klasser med eleverne fra Glesborg Skole.
Ørum Skole planlægger med 2-lærerordning i dansk, matematik og engelsk for den
kommende 5. klasse. I næsten alle andre fag arbejder 5.-6. årgang sammen, så elevtallet er
under 56 elever i alt.
Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder inden for rammerne af
folkeskolelovens §17, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for
klassedannelsen i særlige tilfælde.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives dispensation til et højere elevtal i den kommende 5.
klasse i skoleåret 2018/19 på Ørum Skole.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Tiltrådt.
Mads Nikolajsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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12.

22-03-2018

Ansøgning om midler til legeplads i børnehuset Mælkevejen
82.00.00.A00

18/4772

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Område Auning har fremsendt en ansøgning til børne- og ungdomsudvalget om
midler til færdiggørelse og forbedring af legepladsen i børnehuset Mælkevejen.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Forvaltningen bemærker, at der gennem længere tid har pågået en korrespondance mellem
Norddjurs Kommune og den tilknyttede totalrådgiver, dels om udbedringen af
projekteringsfejl, og dels et fremsat krav fra totalrådgiver om ekstrahonorar.
Økonomiske konsekvenser
Bestyrelsen i Område Auning ansøger om 0,475 mio. kr. til færdiggørelse og forbedring af
legepladsen.
På nuværende tidspunkt er der et mindreforbrug på 0,294 mio. kr. på anlægsprojektet. Det
vurderes dog, at de resterende midler vil blive anvendt i forbindelse med, at projekteringsfejl
og udeståender med totalrådgiver bringes i orden. Der er således ikke overskydende
anlægsmidler, der umiddelbart kan anvendes til legepladsen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til ansøgningen fra
bestyrelsen i Område Auning.
Bilag:
1 Åben Ansøgning fra bestyrelsen i Område Auning om budgetmidler til 41703/18
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færdiggørelse af Børnehuset Mælkevejens legeplads.
2 Åben Bilag til ansøgning fra bestyrelsen i Område Auning om budgetmidler til 41704/18
Børnehuset Mælkevejens legeplads
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Børne- og ungdomsudvalget henviser forslaget til at blive medtaget i det videre arbejde med
budget 2019-2022.
Mads Nikolajsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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13.

22-03-2018

Status på vandskade på Vestre Skole
82.00.00.A00

18/4768

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I weekenden den 3.-4. marts 2018 er et vandrør gledet ud af en samling, og som følge heraf er
ca. 20.000 liter varm vand løbet ud i et madkundskabslokale på Vestre Skole.
Madkundskabslokalet er placeret på 2. sal, og vandet er løbet fra 2. sal til kælder/parterreetagen, som rummer skolens SFO-lokaler. Udover to madkundskabslokaler er 6
klasseværelser, som rummer 6. og 8. årgang og 2 SFO-lokaler berørt.
Dette har medført, at gulve, vægge og lofter på fire etager er opfugtet i varierende omfang.
Derudover er der vand i etagedækket under madkundskabslokalet.
Dansk bygningskontrol, som har besigtiget lokalerne, vurderer, at udtørringen af gulve,
vægge og lofter vil tage 6-10 uger.
På grund af vandskaden har det været nødvendigt at omplacere 6. og 8. årgang i blandt andet
faglokaler på skolen.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af vandskaden kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det
vurderes hensigtsmæssigt at afvente udtørringen, før der foretages en vurdering af de
nødvendige udbedringer og der foretages et estimat på udgifterne forbundet med udbedringen.
Der er ingen forsikringsdækning af skaderne.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

25

Børne- og ungdomsudvalget

22-03-2018

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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14.

22-03-2018

Status på arbejdet med handleplanen for Toubroskolen
17.01.00.A00

16/19035

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. august 2017 en handleplan for udviklingen af elevtallet
på Toubroskolen. Handleplanen er vedlagt som bilag.
Handleplanen indeholder 5 hovedområder:


Social bæredygtighed



Samarbejde med det omgivne samfund



Pædagogiske tiltag



Kommunikation – den gode historie



Arealudlæg til boligformål.

I forbindelse med implementeringen af handleplanen er der nedsat en styregruppe, som skal
følge og sikre gennemførelsen af indsatserne i handleplanen.
Styregruppen består af:


Skole- og dagtilbudschefen (formand)



Ledelsesrepræsentant fra socialområdets børneindsatser



Ledelsesrepræsentant fra socialområdets voksenindsatser



Ledelsesrepræsentant fra arbejdsmarkedsområdet



Toubro Børnebys ledelse



3 repræsentanter for forældre og andre aktører i Toubrodistriktet.

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en status på arbejdet med
implementering af handleplanen.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Handleplan - Toubroskolen

96418/17

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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15.

22-03-2018

Status på arbejdet med den fremtidige organisering af SFO- og juniorklubtilbud
17.13.00.G01

17/7237

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at ”der skal
foretages en vurdering af behovet for pasning for børn i 4., 5. og 6. klasse, og at der skal
udarbejdes et oplæg til en alternativ tilrettelæggelse af SFO- og juniorklubtilbuddene til
målgruppen. Den alternative tilrettelæggelse skal give mulighed for en øget samkøring af
pasningstilbuddene og fokus på at skabe fagligt og økonomisk mere bæredygtige enheder.”
Baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning var et lavt antal børn i tre af kommunens
juniorklubber samt et lavt antal børn i SFO-tilbuddene til børn i 4 klasse. Forvaltningen
udarbejdede på den baggrund en beskrivelse af 5 forskellige modeller for den fremtidige
organisering af SFO- og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 7. november 2017 at bevare fire
juniorklubber (Auning, Ørum og to klubber i Grenaa) i kombination med, at skoler, som ikke
har en juniorklub, kan oprette et såkaldt SFOII-tilbud, hvis der er et ønske om dette.
Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning lukker juniorklubben i Ørsted ned i
forbindelse med sommerferien i 2018. Forældre og børn, der er berørt af lukningen er blevet
informeret om lukningen via brev.
Samtidig er der følgende status på oprettelsen af SFOII-tilbud:
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Glesborg Skole

Opretter et SFOII tilbud pr. 1. august 2018.

Langhøjskolen

Langhøjskolens bestyrelse har besluttet ikke at oprette et
SFOII-tilbud grundet økonomi, da det kun kan etableres med et
træk på personaleressourcer i SFO 0.-3. klasse og dermed vil
presse personalet.

Rougsø Skolen

Opretter SFOII-tilbud pr. 1. august 2018, når juniorklubben
lukker.

Mølleskolen

Aktuelt ikke planer om et SFOII-tilbud.

Allingåbroskolen

Ønsker ikke et SFOII-tilbud.

Toubro Skolen

Forventer at oprette et SFOII-tilbud pr. 1. august 2018.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om SFO- og juniorklubtilbud tages til
efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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16.

22-03-2018

Tilsynsrapporter for kommunale daginstitutioner 2017
28.06.08.K09

17/11544

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har i perioden september til november 2017 gennemført det årlige tilsyn i de
kommunale daginstitutioner. I forlængelse af tilsynsbesøgene er der udarbejdet en
opsummerende vurdering af tilsynene, hvor der også er korte anbefalinger til det
fremadrettede arbejde på daginstitutionsområdet.
Tilsynsrapporterne for 2017, en opsummerende vurdering af tilsynene samt indkomne
høringssvar fra bestyrelserne er vedlagt som bilag.
Jfr. de vedtagne ”Mål og rammer for tilsyn med kommunale daginstitutioner” skal
tilsynsrapporterne og den opsummerende vurdering behandles på den åbne dagsorden.
Tilsynsrapporterne for de enkelte daginstitutioner har været sendt til høring i de respektive
bestyrelser sammen med den opsummerende vurdering af tilsynene. Samtidig er de enkelte
institutioner blevet anmodet om, at indsende en handleplan for, hvordan man vil
imødekomme tilsynsrapportens anbefalinger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne for 2017 om tilsynet med de kommunale
daginstitutioner og den opsummerede vurdering godkendes.
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Bilag:
1

Åben Tilsynsrapport for Anholt 2017

40588/18

2

Åben Tilsynsrapport for Bette-bo 2017

40590/18

3

Åben Tilsynsrapport for Landsbyen 2017

40598/18

4

Åben Tilsynsrapport for Skovsprutten 2017

40579/18

5

Åben Tilsynsrapport for Skovbørnehaven 2017

40578/18

6

Åben Tilsynsrapport for Nordlyset 2017

40573/18

7

Åben Tilsynsrapport for Savværket 2017

40576/18

8

Åben Tilsynsrapport for Fjellerup 2017

40592/18

9

Åben Tilsynsrapport for Åparken 2017

40585/18

10 Åben Tilsynsrapport for Stjernehuset 2017

40581/18

11 Åben Tilsynsrapport for Glesborg børnehave 2017

40594/18

12 Åben Tilsynsrapport for Allingåbro 2017

40587/18

13 Åben Tilsynsrapport for Mælkevejen 2017

40567/18

14 Åben Tilsynsrapport for Gymnasievejen 2017

40595/18

15 Åben Tilsynsrapport for Nørager 2017

40574/18

16 Åben Tilsynsrapport for Toubro 2017

40582/18

17 Åben Tilsynsrapport for Regnbuen 2017

40575/18

18 Åben Tilsynsrapport for Møllehaven 2017

40570/18

19 Åben Opsummerende vurdering af tilsyn i de kommunale dagtilbud 2017

173688/17

20 Åben Høringssvar fra Vivild - opsamlingen fra institutioner

34400/18

21 Åben Høringssvar fra Ørum - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner 33393/18
og dagpleje
22 Åben Høringssvar fra Ørsted - tilsynsrapporter

33391/18

23 Åben Høringssvar fra Auning - tilsynsrapporter, opsamling fra institutioner 33388/18
og dagpleje
24 Åben Høringssvar fra Grenå - opsamling fra institutioner og dagpleje

31192/18

25 Åben Høringssvar fra Glesborg - tilsynsrapporter og opsamling fra 36222/18
institutioner
26 Åben Høringssvar fra Allingåbro - tilsynsrapporter
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
Til behandlingen på næste møde i børne- og ungdomsudvalget ønskes tilsynsrapporter for
private daginstitutioner vedlagt.
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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17.

22-03-2018

Tilsynsrapporter for dagplejen 2017
28.06.08.K09

17/11544

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I hver enkelt område/børneby er der blevet afholdt et møde, hvor dagplejepædagogernes
iagttagelser og notater fra de gennemførte tilsyn med dagplejerne i 2017 har dannet rammen
for dialogen. Alle områder/børnebyer har på den baggrund indsendt en tilsynsrapport (referat
fra dialogmødet) til forvaltningen.
Forvaltningen har efterfølgende lavet en opsummerende vurdering på tværs af
områderne/børnebyerne på de tendenser, der kan konstateres ved gennemsyn af
tilsynsrapporterne.
Jfr. de vedtagne ”Mål og rammer for tilsyn med kommunale daginstitutioner” skal
tilsynsrapporterne og den opsummerende vurdering behandles på den åbne dagsorden.
Tilsynsrapporterne for de enkelte områder/børnebyer har været sendt til høring i de respektive
bestyrelser sammen med den opsummerende vurdering af tilsynene.
Tilsynsrapporterne, den opsummerende vurdering af tilsynene samt de indkomne høringssvar
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne fra de gennemførte tilsyn med dagplejerne
i 2017 og den opsummerede vurdering godkendes.
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Bilag:
1

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Toubro 2017

23529/18

2

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Allingåbro 2017

173670/17

3

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Ørsted 2017

173669/17

4

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Område Grenå 2017

173644/17

5

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Glesborg 2017

173643/17

6

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Område Auning 2017

173642/17

7

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Ørum 2017

173641/17

8

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Vivild 2017

173640/17

9

Åben Tilsynsrapport for dagplejen Mølle 2017

173637/17

10 Åben Opsummerende vurdering af tilsyn i dagplejen 2017

173679/17

11 Åben Høringssvar fra Vivild - opsamling fra dagplejen

34405/18

12 Åben Høringssvar fra Grenå - opsamling fra institutioner og dagpleje

31192/18

13 Åben Høringssvar fra Auning - tilsynsrapporter, opsamling fra institutioner 33388/18
og dagpleje
14 Åben Høringssvar fra Ørum - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner 33393/18
og dagpleje
15 Åben Høringssvar fra Glesborg - tilsynsrapporter og opsamling fra 36222/18
institutioner og dagpleje
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
Til behandlingen på næste møde i børne- og ungdomsudvalget ønskes tilsynsrapporter for
private dagplejere vedlagt.
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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18.

22-03-2018

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 Anbringelser 2014-2018 - ultimo februar 2018

41645/18

2 Åben Underretninger - ultimo februar 2018

41643/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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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
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Godkendt.
Mads Nikolajsen, Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

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


En løsning på den kritik, der 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.



Referat fra møde i SSP lokalråd den 7. december 2017 og den 20. februar 2018.
Referater er vedlagt som bilag. På polweb er der mulighed for at se referaterne inkl.
bilag.



Nøgletal på skoleområdet.
Borgmesterbrev samt nøgletal er vedlagt som bilag.



Kompetencefordelingsplan
En oversigt over kompetencefordelingen på velfærdsområdet er vedlagt som bilag.



UngNorddjurs’ Forårskonference 2018
En indbydelse til konferencen er vedlagt som bilag.



Svar fra undervisningsministeren til Kattegatskolen vedr. økonomisk tilskud i
forbindelse med det statslige ”Program for fagligt løft af de svageste elever”.
Kattegatskolens skrivelse til undervisningsministeren og ministerens svar 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 Beskrivelse af Skolesundhed.dk

22785/18

2 Åben Referat fra SSP lokalråd 07.12.17

41929/18

3 Åben Referat fra SSP lokalråd 20.02.18

41928/18

4 Åben Nøgletal på skoleområdet

41962/18

5 Åben Kompetencefordelingsplan for velfærdsområdet

38980/18

6 Åben UngNorddjurs - Forårskonference 2018

38983/18

7 Åben Kattegatskolens skrivelse af 22.01.18

42052/18

8 Åben Undervisningsministerens svar af 02.03.18

42054/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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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
fire nye ankeafgørelser (nr. 1, 2, 3 og 4), hvor socialområdets myndigheds- og
visitationsenhed har truffet afgørelse. Heraf er en afgørelse ændret, to afgørelser er hjemvist
og en afgørelse er stadfæstet.
Der er kommet tre nye afgørelser (nr. 1, 2 og 3), som vedrører anbringelsessager, der er
behandlet i børn- og ungeudvalget. Heraf er en afgørelse stadfæstet og ændret og to afgørelser
er 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 - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed, 42083/18
ultimo marts 2018
2 Åben Ankeafgørelser - børn og ungeudvalget, ultimo marts 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-03-2018
Udsat. Behandles på næste møde i børne- og ungdomsudvalget den 19. april 2018.
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Bilagsoversigt
2.

Forslag til fordeling af tosprogede folkeskoleelever og børnehavebørn
1.

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

2.

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

3.

Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune
(41971/18)

3.

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

Nyt bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2018 på børne- og
ungdomsudvalgets område (42241/18)

4.

7.

2.

Anlægsoversigt - Februar (40200/18)

3.

Udvikling i antallet af specialelever - 2015 til 2018 (42248/18)

4.

Fordeling af merforbrug/mindreforbrug 2018 - BUU (42254/18)

5.

Centrale konti skole- og dagpasning - forventet regnskab 2018 (42256/18)

6.

Budget til specialundervisning for 2018 - BUU (42257/18)

Årsregnskab 2017 - sektorbeskrivelse og anlægsnote
1.

Anlægsnote BUU regnskab 2017 (36039/18)

2.

Sektorbeskrivelse BUU regnskab 2017 (36038/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
1.

Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge (39224/18)

2.

Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs (39211/18)

3.

Indsatskatalog - Familiehuset (39212/18)

4.

Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats (39215/18)

5.

Task Force retningslinier - Børnefaglig undersøgelse (39216/18)

6.

Task Force retningslinier - Systematik i sagsbehandling (39218/18)

7.

Task Force retningslinjer - Underretninger (39222/18)

8.

Task Force retningslinjer - Handleplan (39221/18)

9.

Task Force retningslinjer - Efterværn (39219/18)
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8.

Status på antal indskrevne børn i 0. klasse
1.

10.

Oversigt over skoleindskrivningsresultatet 2018 (41529/18)

Status på indskrivning til 7. klasse
1.

12.

22-03-2018

Antal 6. klasse-elever i skoledistrikterne (41536/18)

Ansøgning om midler til legeplads i børnehuset Mælkevejen
1.

Ansøgning fra bestyrelsen i Område Auning om budgetmidler til færdiggørelse af
Børnehuset Mælkevejens legeplads. (41703/18)

2.

Bilag til ansøgning fra bestyrelsen i Område Auning om budgetmidler til
Børnehuset Mælkevejens legeplads (41704/18)

14.

Status på arbejdet med handleplanen for Toubroskolen
1.

16.

Handleplan - Toubroskolen (96418/17)

Tilsynsrapporter for kommunale daginstitutioner 2017
1.

Tilsynsrapport for Anholt 2017 (40588/18)

2.

Tilsynsrapport for Bette-bo 2017 (40590/18)

3.

Tilsynsrapport for Landsbyen 2017 (40598/18)

4.

Tilsynsrapport for Skovsprutten 2017 (40579/18)

5.

Tilsynsrapport for Skovbørnehaven 2017 (40578/18)

6.

Tilsynsrapport for Nordlyset 2017 (40573/18)

7.

Tilsynsrapport for Savværket 2017 (40576/18)

8.

Tilsynsrapport for Fjellerup 2017 (40592/18)

9.

Tilsynsrapport for Åparken 2017 (40585/18)

10. Tilsynsrapport for Stjernehuset 2017 (40581/18)
11. Tilsynsrapport for Glesborg børnehave 2017 (40594/18)
12. Tilsynsrapport for Allingåbro 2017 (40587/18)
13. Tilsynsrapport for Mælkevejen 2017 (40567/18)
14. Tilsynsrapport for Gymnasievejen 2017 (40595/18)
15. Tilsynsrapport for Nørager 2017 (40574/18)
16. Tilsynsrapport for Toubro 2017 (40582/18)
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17. Tilsynsrapport for Regnbuen 2017 (40575/18)
18. Tilsynsrapport for Møllehaven 2017 (40570/18)
19. Opsummerende vurdering af tilsyn i de kommunale dagtilbud 2017 (173688/17)
20. Høringssvar fra Vivild - opsamlingen fra institutioner (34400/18)
21. Høringssvar fra Ørum - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner og
dagpleje (33393/18)
22. Høringssvar fra Ørsted - tilsynsrapporter (33391/18)
23. Høringssvar fra Auning - tilsynsrapporter, opsamling fra institutioner og dagpleje
(33388/18)
24. Høringssvar fra Grenå - opsamling fra institutioner og dagpleje (31192/18)
25. Høringssvar fra Glesborg - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner
(36222/18)
26. Høringssvar fra Allingåbro - tilsynsrapporter (37920/18)
17.

Tilsynsrapporter for dagplejen 2017
1.

Tilsynsrapport for dagplejen Toubro 2017 (23529/18)

2.

Tilsynsrapport for dagplejen Allingåbro 2017 (173670/17)

3.

Tilsynsrapport for dagplejen Ørsted 2017 (173669/17)

4.

Tilsynsrapport for dagplejen Område Grenå 2017 (173644/17)

5.

Tilsynsrapport for dagplejen Glesborg 2017 (173643/17)

6.

Tilsynsrapport for dagplejen Område Auning 2017 (173642/17)

7.

Tilsynsrapport for dagplejen Ørum 2017 (173641/17)

8.

Tilsynsrapport for dagplejen Vivild 2017 (173640/17)

9.

Tilsynsrapport for dagplejen Mølle 2017 (173637/17)

10. Opsummerende vurdering af tilsyn i dagplejen 2017 (173679/17)
11. Høringssvar fra Vivild - opsamling fra dagplejen (34405/18)
12. Høringssvar fra Grenå - opsamling fra institutioner og dagpleje (31192/18)
13. Høringssvar fra Auning - tilsynsrapporter, opsamling fra institutioner og dagpleje
(33388/18)
14. Høringssvar fra Ørum - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner og
dagpleje (33393/18)
15. Høringssvar fra Glesborg - tilsynsrapporter og opsamling fra institutioner og
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dagpleje (36222/18)
18.

19.

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2014-2018 - ultimo februar 2018 (41645/18)

2.

Underretninger - ultimo februar 2018 (41643/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018
1.

20.

21.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (42260/18)

Orientering
1.

Beskrivelse af Skolesundhed.dk (22785/18)

2.

Referat fra SSP lokalråd 07.12.17 (41929/18)

3.

Referat fra SSP lokalråd 20.02.18 (41928/18)

4.

Nøgletal på skoleområdet (41962/18)

5.

Kompetencefordelingsplan for velfærdsområdet (38980/18)

6.

UngNorddjurs - Forårskonference 2018 (38983/18)

7.

Kattegatskolens skrivelse af 22.01.18 (42052/18)

8.

Undervisningsministerens svar af 02.03.18 (42054/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser - socialområdets myndigheds- og visitationsenhed, ultimo marts
2018 (42083/18)

2.

Ankeafgørelser - børn og ungeudvalget, ultimo marts 2018 (42072/18)
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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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