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25-01-2018

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
udvalgets område.
Introduktionen vil bl.a. omfatte følgende:


Velfærdsforvaltningens organisationsstruktur



Børne- og ungdomsudvalgets budget for 2018 og overslagsårene



Mængdefremskrivning

og

ressourcefordelingsmodellen

ungdomsudvalgets område


Centrale nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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25-01-2018

Etablering af ventilation og solafskærmning i tre lokaler på Kattegatskolen
82.00.00.A00

17/13042

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte 0,6
mio. kr. til at imødekomme et påbud fra Arbejdstilsynet til Kattegatskolen.
Arbejdstilsynet har efter et tilsynsbesøg den 13. juni 2017 påbudt Kattegatskolen –
Skolebakken at sikre et tilfredsstillende indeklima med hensyn til luftkvalitet og temperatur i
lokale D13, D14 og D15. Lokalerne benyttes af 2 stk. 2. klasser samt af en modtageklasse.
Forvaltningen har vurderet, at påbuddet kan efterkommes ved at etablere mekanisk ventilation
samt udvendig solafskærmning af de tre klasselokaler. En foreløbig tidsplan for etableringen
af ventilation og solafskærmning er vedlagt som bilag.
Jfr.

Norddjurs

Kommunes

retningslinjer

for

bygge-

og

anlægsopgaver

samt

rådgivningsopgaver skal fagudvalget beslutte udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og
anlægsopgaver, der overstiger 500.000 kr.
Den tekniske rådgivning i forbindelse med etableringen af ventilation foreslås udført af
Norddjurs Kommunes Ejendomsgruppe, mens det foreslås, at der indhentes underhåndsbud på
arbejdet med etableringen af ventilation, og at arbejdet med den udvendige solafskærmning
udføres efter regning.
Efter indhentning af tilbud på håndværkerydelserne vedrørende etablering af ventilation,
udarbejder forvaltningen en ny sag til politisk behandling, hvor der skal tages stilling til
tildelingen af håndværker ydelser, ligesom der skal tages stilling til frigivelse af bevillingen
på 0,6 mio. kr.
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Det skal bemærkes, at anlægsarbejderne vedrører tre lokaler på Kattegatskolen –
Skolebakken. Det kan således ikke udelukkes, at Arbejdstilsynet ved et senere tilsynsbesøg
kan udstede nye påbud om bl.a. at sikre et tilfredsstillende indeklima i lokaler andre steder på
skolen.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat i alt 0,6 mio. kr. til anlægsprojektet i 2018. Det forventes, at budgetrammen
overholdes. Et foreløbigt budget er vedlagt som bilag.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. rådgivningsopgaven udføres af Norddjurs Kommunes Ejendomsgruppe.
2. der indhentes underhåndsbud på de håndværkerydelser, som vedrører etableringen af
ventilation.
3. tildelingskriteriet for håndværkerydelserne vedrørende etablering af ventilation er
laveste pris.
4. etableringen af udvendig solafskærmning udføres efter regning.
5. den foreløbige tidsplan for etableringen af ventilation og solafskærmning på
Kattegatskolen – Skolebakken godkendes.
Bilag:
1 Åben Foreløbig tidsplan for etablering af ventilation og solafskærmning. Lokale 5305/18
D13-15. Kattegatskolen.
2 Åben Foreløbigt budget for ventilation og solafskærmning på Skolebakken.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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25-01-2018

Frigivelse af anlægsmidler til it i folkeskolen
00.01.00.A00

18/967

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte
3,931 mio. kr. i 2018 til anskaffelse af it-udstyr til folkeskoler samt til drift af en ny fælles
lovpligtig brugerportal.
Fundamentet for anskaffelser af it-udstyr til folkeskolerne er en digitaliseringsplan, som
kommunalbestyrelsen vedtog i 2014. Hensigten med digitaliseringsplanen er at opgradere
skolernes it til et tidssvarende niveau for derigennem at understøtte undervisning og læring
samt opfylde nationale og kommunale politikker og visioner.
I 2018 anvendes det afsatte budget til følgende anskaffelser:


It-infrastruktur; Vedligehold af kablet og trådløst netværk kræver udskiftning af
switche, servere og accesspoints på skolerne. Det forventes, at der i 2018 anvendes ca.
0,4 mio. kr. til it-infrastruktur.



Hardware til elever; digitale læremidler, Office365, læringsportal mv. har medført et
stigende behov for, at eleverne har adgang til funktionelle pc’er. Specielt
implementeringen af læringsportalen kræver, at eleverne har adgang til funktionelle
pc’er i størstedelen af skoletiden, fordi mange undervisningsforløb mv. ligger på
portalen. I 2018 vil midlerne blive anvendt til opdatering og udskiftning af bærbare
pc’er til elever på mellemtrin og i udskolingen. Det forventes, at der i 2018 anvendes
ca. 2,0 mio. kr. hertil. Det skal bemærkes, at der i tidligere år har været anvendt midler
til opdatering og udskiftning af bærbare pc’er til elever i indskolingen og til
personalet.
4

Børne- og ungdomsudvalget



25-01-2018

Digitale læringsmidler; Alle centralt indkøbte digitale læringsmidler udløber den 31.
juli 2018. Herefter er der mulighed for at indkøbe alle fagportaler ved ét forlag / én
udbyder og dermed opnå ensartethed i brugerflader på tværs af fag og op gennem
skoleforløbet. Udover en forventet bedre udnyttelse og effekt, forventes det også, at
der herved kan opnås en besparelse, som gør det muligt at indkøbe til alle skolens fag
og samtidig fortsætte med de læse-skrivestøttende hjælpemidler. Det forventes, at der i
2018 anvendes ca. 1,0 mio. kr. til digitale læringsmidler.



Ny brugerportal; Den nye brugerportal ”Aula” vil erstatte det nuværende SkoleIntra
og bliver den nye kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud, når den
forventeligt er udrullet i 2019. Aula giver børn, elever, forældre og pædagogisk
personale sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i
dagtilbuddet. Det vurderes, at der på skoleområdet vil være behov for at foretage
tilkøb af funktioner som findes i det nuværende SkoleIntra, men som ikke bliver en
del af Aula. Eksempler på disse funktioner er lokale- og materialereservationer. Det
forventes, at der i 2018 anvendes ca. 0,5 mio. kr. til tilkøb.

Økonomiske konsekvenser
Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 3,931 mio. kr. til it-genanskaffelser og ny
brugerportal. Det bemærkes, at der udover de afsatte anlægsmidler på 3,931 mio. kr. er afsat
et driftsbudget på 0,4 mio. kr. til betaling for bl.a. licenser til programmer.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på
3,931 mio. kr. i 2018 finansieret af det på investeringsoversigten for 2018 afsatte beløb på
3,931 mio. kr. til it-genanskaffelser og ny brugerportal.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Tiltrådt.
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4.

25-01-2018

Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet
28.00.00.Ø00

18/965

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet at afsætte et nettobeløb på
1,25 mio. kr. årligt til en forhøjelse af personalenormeringen på dagtilbudsområdet i 2018 og
overslagsårene.
Samtidig blev det besluttet, at budgetforøgelsen skal fordeles efter den politisk vedtagne
ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet.
Da de 1,25 mio. kr. er et nettobeløb, hvor der ikke er taget højde for forældrebetalingsandelen
på 25 pct., vil det være muligt at forhøje budgettet på dagtilbudsområdet med 1,508 mio. kr.
(korrigeret for søskenderabat og pædagogiske fripladser).
På denne baggrund har forvaltningen – med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på
dagtilbudsområdet – udarbejdet et forslag til en fordeling af budgetforøgelsen på de enkelte
dagtilbud.
En oversigt, der viser fordelingen af budgetforøgelsen og dagtilbuddenes samlede budget til
variable udgifter (dvs. løn, vikarer, materialer mv.), er vedlagt som bilag.
Til

orientering

er

den

ressourcefordelingsmodel,

som

blev

godkendt

på

kommunalbestyrelsens møde den 17. januar 2017, ligeledes vedlagt som bilag. På børne- og
ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en gennemgang af modellen.
Det skal bemærkes, at budgetforøgelsen på dagtilbudsområdet er indregnet i de
forældrebetalingstakster, der blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget 2018.
6
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Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 1,25 mio. kr. (netto) i 2018 og overslagsårene til en forøgelse af budgettet på
dagtilbudsområdet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at fordelingen af budgetforøgelsen på dagtilbudsområdet på
1,508 mio. kr. (brutto) / 1,25 mio. kr. (netto) i 2018 og overslagsårene godkendes.
Bilag:
1 Åben Fordeling af opnormering i daginstitutioner på 1,25 mio. kr. i 2018

8156/18

2 Åben Ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet

8157/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Tiltrådt.
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5.

25-01-2018

Fordeling af tosprogede børn i folkeskoler og dagtilbud
17.01.00.P00

18/968

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget foretog på sit møde den 25. oktober 2017 en evaluering af
Norddjurs Kommunes kriterier for frit skolevalg.
I den forbindelse besluttede børne- og ungdomsudvalget desuden 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 af 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.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
8

Børne- og ungdomsudvalget

25-01-2018

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til det videre forløb
i sagen.
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

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Børne- og ungdomsudvalget ønsker at få kortlagt mulighederne for:


Udslusning fra modtageklasser til andre skoler



Også at oprette modtageklasse(r) på Vestre Skole



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.

9
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6.

25-01-2018

Status på Boost-forløb 2018
17.03.20.A00

16/14929

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte midler til i en toårig
periode at etablere et intensivt undervisningsforløb for fagligt svage 9. klasseelever. Det
intensive undervisningsforløb fik navnet Boost-forløb.
På baggrund af resultaterne fra Boost-forløbene i 2016 og 2017 blev det i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2018 besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,3 mio. kr. til en
videreførelse af Boost-forløbene i 2018 og 2019.
En evaluering af Boost-forløbet i 2017 er vedlagt som bilag.
Målgruppen for Boost-forløbet er elever i 9. eller 10. klasse, som ikke er vurderet
uddannelsesparate og er i risiko for ikke at opnå karakteren 02 i dansk eller matematik i
folkeskolens afgangsprøver. Derudover skal eleverne være motiveret for at deltage i forløbet.
Undervisningsforløbet er et 2 ugers dagsforløb i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 15.15.
Undervisningen består af en faglig del med intensiv undervisning i enten dansk eller
matematik samt en pædagogisk del, hvor der bliver fokuseret på, at arbejde med de personlige
karaktertræk, der i uddannelsesforskningen har vist sig mest afgørende at besidde, hvis man
skal gennemføre en uddannelse og fastholde et job. Herudover er der også fokus på kost,
motion og bevægelse.
Der er 35 unge, som har sendt ansøgning til Boost-forløbet i 2018 og der er blev optaget 24
elever. Eleverne er fordelt med 12 elever på matematik forløbet og 12 elever på dansk
forløbet. Boost-forløbet 2018 afvikles i ugerne 2 og 3 på Glesborg Skole.
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Forløbet bliver gennemført med fem undervisere; to dansklærere, to matematiklærere og en
underviser i den pædagogiske del. Eleverne testes før og efter forløbet for at måle den faglige
udvikling.

Derudover

evaluerer

elever

og

forældre

også

forløbet

gennem

en

spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne samles i en evalueringsrapport af Boost 2018, som
senere i 2018 vil blive forelagt for børne- og ungdomsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 til gennemførelsen af Boost-forløb..
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om Boost-forløbet i 2018 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Evalueringsrapport - intensivt undervisningsforløb 2017
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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7.

25-01-2018

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for børne- og ungdomsudvalget
00.15.00.S00

17/30

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2017. Mindreforbruget vedrører primært decentrale aftaleenheder
under skole- og dagtilbudsområdet.
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært itgenanskaffelser, lokaler til modtagerklasse på Auning Skole samt nye daginstitutioner i
Auning og Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
Budget 2017 (mio. kr.)

budget

Forbrug

Forventet
regnskab

Afvigelse*

Drift ekskl. overførte midler 684,7

678,4

-6,3

Overførte driftsmidler

2,6

2,6

0,0

Drift i alt

687,3

692,3

681,0

-6,3

Anlæg

21,0

17,6

17,6

-3,4

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2017 - børne- og 7558/18
ungdomsudvalget
2 Åben Anlægsoversigt - December 2017

7592/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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25-01-2018

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 2013-2017 - ultimo december 2017

8658/18

2 Åben Underretninger - ultimo december 2017

8659/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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9.

25-01-2018

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018
00.01.00.A00

18/118

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget drøftede på sit møde den 16. januar 2018 udvalgets arbejdsplan
for 2018 og en samlet tidsplan for arbejdet med politikker på udvalgets område i perioden
2018-2021.
Et forslag til arbejdsplan for 2018 samt et forslag til en samlet tidsplan for arbejdet med
politikker er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til forslaget til
udvalgets arbejdsplan for 2018 samt forslaget til en samlet tidsplan for arbejdet med politikker
på udvalgets område i perioden 2018-2021.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018

9423/18

2 Åben Tidsplan for politikker og analyser

5050/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Børne- og ungdomsudvalget godkender arbejdsplanen for 2018 – herunder, at fortsætte som
hidtil med afholdelsen af kontaktudvalgsmøder, dialogmøder med område MED-udvalg samt
dialogmøder med handicaprådet, ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.
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Børne- og ungdomsudvalget tilstræber samtidig at besøge de fleste institutioner på udvalgets
område i løbet af 2018.
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10.

25-01-2018

Orientering
00.01.00.A00

18/115

Åben sag

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


Valg til bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet.
En folder samt en vejledende tidsplan for valget i 2018 er vedlagt som bilag.



KKR konference ’Den nære psykiatri’ den 7. marts 2018.
En invitation til konferencen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Skolebestyrelsesvalg i Norddjurs Kommune

8164/18

2 Åben Vejledende tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018

8166/18

3 Åben Invitation - KKR konference den 7. marts 2018

7611/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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11.

25-01-2018

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 15. november 2017 er der
modtaget tre nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har
truffet afgørelse. Heraf er en sag blevet hjemvist, en sag er ændret og en sag er stadfæstet.
Der er kommet fire nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget. Tre sager er stadfæstet (med to mindre ændringer) og en sag er ændret.
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.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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Ankeafgørelser
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Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-01-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Etablering af ventilation og solafskærmning i tre lokaler på Kattegatskolen
1.

Foreløbig tidsplan for etablering af ventilation og solafskærmning. Lokale D1315. Kattegatskolen. (5305/18)

2.
4.

5.

6.

Forøgelse af normeringen på dagtilbudsområdet
1.

Fordeling af opnormering i daginstitutioner på 1,25 mio. kr. i 2018 (8156/18)

2.

Ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet (8157/18)

Fordeling af tosprogede børn i folkeskoler og dagtilbud
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)

Status på Boost-forløb 2018
1.

7.

Foreløbigt budget for ventilation og solafskærmning på Skolebakken. (5304/18)

Evalueringsrapport - intensivt undervisningsforløb 2017 (8122/18)

Budgetopfølgning pr. ultimo december 2017 for børne- og ungdomsudvalget
1.

Bilag

til

budgetopfølgningen

ultimo

december

2017

ungdomsudvalget (7558/18)
2.
8.

9.

10.

Anlægsoversigt - December 2017 (7592/18)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2013-2017 - ultimo december 2017 (8658/18)

2.

Underretninger - ultimo december 2017 (8659/18)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018
1.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (9423/18)

2.

Tidsplan for politikker og analyser (5050/18)

Orientering
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1.

Skolebestyrelsesvalg i Norddjurs Kommune (8164/18)

2.

Vejledende tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018 (8166/18)

3.

Invitation - KKR konference den 7. marts 2018 (7611/18)
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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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