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Møde med repræsentanter for Djurslandsskolen kl. 15.30
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forældre- og medarbejder repræsentanter fra Djurslandskolen har forespurgt om et møde med
børne- og ungdomsudvalget. På den baggrund aftalte børne- og ungdomsudvalget på
udvalgsmøde den 28. marts 2019, at udvalget forud for udvalgsmødet den 2. maj afholder et
møde med forældre- og medarbejder repræsentanter fra Djurslandsskolen.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Børne-

og

ungdomsudvalget

afholdte

dialogmøde

med

forældre-

og

medarbejderrepræsentanter fra Djurslandskolen – Stenvad og Fjellerupafdelingen.
På mødet blev bl.a. drøftet følgende emner:


Repræsentanterne udtrykte bekymring for økonomien til ombygning og begrundede
behov for opdeling af nuværende lokaler i væsentlig flere rum.



Personalets sikkerhed og trivsel samt børnenes behov og trivsel.



Beslutningen om flytning af Fjellerup og Stenvad afdelingerne til Mølleskolen. Der
blev henstillet til, at medarbejderrepræsentanter indgår konstruktivt i prioriteringen af
de afsatte midler og forslag til udmøntning af evt. yderligere midler.



Tidspunkt for flytning til Mølleskolen.



Der blev spurgt til dækning af eventuelle øgede omkostninger til el, varme, rengøring
og pedel i større lokaler.

Fra Djurslandskolen deltog formand for skolebestyrelsen Karoline Bergkvist Søgård,
næstformand i skolebestyrelsen Tinne Nielsen, AMR Tina Sørensen, AMR Carsten Olsen
samt tillidsrepræsentant Charlotte Madsen.
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Besøg på Vestre Skole
00.22.00.G01

19/2008

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg på Vestre Skole. I forbindelse med besøget vil
aftaleholder Jacob Hørlyk give en kort rundvisning og orientere og fortælle om Vestre Skole.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget fik en rundvisning på Vestre Skole og så blandt andet de lokaler,
som skal renoveres som følge af vandskaden på Vestre Skole. Aftaleholder Jacob Hørlyk
fortalte undervejs om undervisningen på Vestre Skole og planlægningen af det kommende
skoleår i område Øst.
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Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
17.03.00.G00

13/11979

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Gode sprogfærdigheder er en væsentlig forudsætning for børns sociale og intellektuelle
udvikling og dermed også deres trivsel og selvværd. Det er derfor vigtigt med et stærkt fokus
på børns sproglige færdigheder allerede i dagtilbuddene.
Norddjurs Kommune understøtter en høj kvalitet og en ensartet rød tråd i arbejdet med børns
sprog i daginstitutioner og dagplejen via Mål og Handleplan for Sprogvurdering og
Sprogstimulering 2019-2022. Handleplanen er vedlagt som bilag.
Handleplanen rammesætter arbejdet med børnenes sprogudvikling og sprogvurdering og
bidrager desuden med inspiration til metoder og indsatser.
Tidligere er alle 3-årige og 5-årige børn i Norddjurs Kommune blevet sprogvurderet.
Den reviderede udgave af handleplanen sigter mod en regelforenkling, der er i tråd med den
gældende lovgivning på området (Dagtilbudsloven § 11).
Fremadrettet foreslås børn i Norddjurs Kommune derfor sprogvurderet ud fra følgende
kriterier:
Fra 2,4 år og Børn i dagtilbud med et formodet behov for sprogstimulering.
frem
Ca. 2,4 år

Alle ”hjemmebørn” som ikke er optaget i dagtilbud sprogvurderes.

Ca. 5 år

Tosprogede børn, der formodes at have særligt sprogstøttebehov ved
skolestart.
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Desuden sprogvurderes alle børn i børnehaveklassen, da dette er obligatorisk.
Forslaget til mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering har været sendt til
høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering godkendes.
Bilag:
1 Åben Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022

31262/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Mål og handleplan for sprogvurdering 44872/19
og sprogstimulering
3 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Mål og handleplan for 62857/19
sprogvurdering og sprogstimulering
4 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering 61714/19
og sprogstimulering
5 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering 62710/19
og sprogstimulering
6 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering 63255/19
og sprogstimulering
7 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Mål og handleplan for 44418/19
sprogvurdering og sprogstimulering
8 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Mål og handleplan for sprogvurdering 55027/19
og sprogstimulering
9 Åben Høringssvar fra Område Auning - Mål og handleplan for sprogvurdering 62712/19
og sprogstimulering
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt med den tilføjelse, at børne- og ungdomsudvalget lægger vægt på, at der er tydelig
kommunikation med forældrene, når et barn er udvalgt til sprogvurdering. Dette tilføjes på
side 10 i mål og handleplanen.
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Navngivning af de fire nye skoleområder
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Det følger af den politiske aftale om indførelsen af en ny skolestruktur, at der etableres fire
områder/skoler: Område Nord, Område Midt, Område Øst og Område Vest.
Efterfølgende er der fra områdernes side blevet efterspurgte en afklaring af, hvor
kompetencen til at navngive såvel områder som de enkelte undervisningssteder/afdelinger i
områderne er placeret.
Kompetencen kan placeres hos enten det enkelte områdes aftaleholder og bestyrelse, skole- og
dagtilbudschefen eller børne- og ungdomsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til placeringen af
kompetencen til at navngive de nye områder og de enkelte undervisningssteder/afdelinger i
områderne.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at placere kompetencen, til at navngive de nye områder
og de enkelte undervisningssteder/afdelinger hos bestyrelserne.
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Revision af styrelsesvedtægter - Skoler og Børnebyer
17.00.00.P00

19/5297

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2013 styrelsesvedtægt for folkeskolerne i
Norddjurs Kommune med tilhørende bilag.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2019 sammensætningen af
bestyrelserne i de nye områder. Den nye skolestruktur blev endeligt godkendt af
kommunalbestyrelsen på et møde den 26. februar 2019. Den besluttede sammensætning af
bestyrelserne fremgår af forslag til revideret styrelsesvedtægt inklusiv bilag, som er vedlagt
som bilag.
Funktionsperioden for bestyrelserne følger funktionsperioden for de allerede valgte
bestyrelser i område Vest og på Anholt. Således er funktionsperioden for skolebestyrelserne i
område Nord, Midt og Øst i denne valgperiode 3 år for forældrevalgte i skoledelen og 1 år for
forældrevalgte i dagtilbuds/dagplejen.
Der skal oprettes elevråd på hvert undervisningssted. Repræsentanter herfra indgår i det fælles
elevråd for Norddjurs Kommune.
Derudover er særligt for skoler med flere undervisningssteder tilføjet en mulighed for, at disse
skoler kan oprette afdelingsråd på det enkelte undervisningssted. De nærmere retningslinjer
herfor er beskrevet i forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt samt i det tilhørende bilag.
Det skal bemærkes, at der er søgt om dispensation hos Undervisningsministeriet om, at
Område Øst, område Midt og Område Nord kan fortsætte som børnebyer. Denne ansøgning er
der endnu ikke kommet svar på. I den reviderede styrelsesvedtægt er der derfor indarbejdet
forskellige bestyrelsessammensætninger afhængigt af, om områderne bliver godkendt som
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børnebyer. Såfremt, at der ved tidspunktet for valg til en bestyrelse i de tre områder – Nord,
Midt og Øst – ikke er kommet en afklaring på, hvorvidt områderne bliver børnebyer, så
vælges bestyrelserne ud fra, at området godkendes som børneby.
Styrelsesvedtægten vil, når der er kommet svar fra ministeriet, blive tilrettet på baggrund af
det modtagne svar.
Til orientering er vedlagt tidsplan for valgt til bestyrelser i område Øst, område Midt og
område Nord.
Forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune skal
sendes til høring i bestyrelser og overgangsbestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 20.
maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer i
Norddjurs Kommune sendes til høring i bestyrelser og overgangsbestyrelser.
Bilag:
1 Åben Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019

65517/19

2 Åben Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019

69051/19

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

203819/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Befordring af skolebørn fra Mølle og Toubro til skolerne i Grenaa
17.21.01.A00

19/7909

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune er forpligtiget til at befordre elever mellem skolen og hjemmet eller
dettes nærhed, når følgende er gældende:


Eleven i børnehaveklasse og på 1-3 klassetrin har en længere skolevej end 2,5 km



Eleven på 4.-6. klassetrin har en længere skolevej end 6 km



Eleven på 7.-9. klassetrin har en længere skolevej end 7 km



Eleven i 10. klasse har en længere skolevej end 9 km



Eleven, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det
særlig påkrævet.



Elever, der optages efter kriterierne for frit skolevalg er ikke berettiget til befordring.

Norddjurs Kommune har samtidig besluttet, at en skoleelev maksimalt må sidde 60 minutter i
en bus. Desuden må ventetiden på skolen i forbindelse med befordring af skoleeleverne ikke
overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.
For at understøtte udviklingen i børnetallet i Område Øst’s afdeling på Toubroskolen har
børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at eleverne i
Toubroskolens nuværende skoledistrikt og i den del af Mølleskolens nuværende skoledistrikt,
som ligger uden for Grenaa by, skal have et tilbud om skolebuskørsel til Toubroskolen.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede samtidig på et møde den 28. februar 2019, at forældre
i Toubroskolens nuværende skoledistrikt og i landdelen af Mølleskolens nuværende
skoledistrikt skal have mulighed for frit at vælge mellem et skoletilbud i Grenaa og på
Toubroskolen.
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Der planlægges på nuværende tidspunkt med busruter fra det nuværende Mølleskoles
landdistrikt med mulighed for opsamling i Fuglsangkvarteret og det nuværende Toubro
skoledistrikt til Toubroskolen fra skoleåret 2019/20.
På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 28. februar 2019 er der
blevet rejst et forældreønske om bustransport fra Mølleskolens distrikt til skolerne i Grenaa.
Ønsket blev senest rejst på børne- og ungdomsudvalgets kontaktudvalgsmøde den 8. april
2019.
Der er 21 elever fra landdelen af Mølleskolens nuværende skoledistrikt og det nuværende
distrikt Toubro, som har valgt skoler i Grenaa. Heraf er der 16 elever, som har brug for
befordring.
For disse elever gælder følgende:


Elever, der har adresse nord for Grenaavej (Vejlby, Revn, Allelev, Lyngby, Albøge,
Hallendrup, Obdrup og Trustrup), kan benytte den nuværende rute 5.2. Der vil i givet
fald fra skoleåret 2019/2020 skulle foretages følgende ændringer af ruten:
o Der skal etableres et nyt opsamlingssted i Fuglsangskvarteret.
o Ruten skal forlænges, således at sidste stop på ruten bliver ved Vestre Skole.

Med ovenstående tilpasninger vil elever med adresse nord for Grenaavej, der benytter rute
5.2, ikke skulle skifte bus under vejs. Det er forvaltningens vurdering, at serviceniveauet på
maksimalt 60 minutters kørsel kan opretholdes.


Elever, der har adresse syd for Grenaavej (Ålsrode, Glatved, Hoed og Lykkesholm),
kan benytte den nuværende rute 6. Overbygningselever samt elever, der har valgt
skoler i Grenaa, skal skifte bus i Ålsø til rute 5.2, der fortsætter til Fuglsangskvarteret,
Gymnasiet og Vestre Skole.

Det er forvaltningens vurdering, at serviceniveauet på maksimalt 60 minutters kørsel kan
opretholdes.
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Ingen af de 16 elever vil få mere end 1 km til nærmeste opsamlingssted.
Det kan endvidere bemærkes, at Herning Bilen Specialruter A/S har vurderet, at der vil være
plads til de 16 ekstra elever i busserne.
Det er således forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at tilrettelægge den nuværende
skolebuskørsel med overbygningselever fra Mølleskolens og Toubroskolens nuværende
skoledistrikter til Kattegatskolen, Åboulevarden på en sådan måde, at børn fra 0. – 6. klasse
fra de nuværende Toubro og Mølle distrikter, som har valgt skoler i Grenaa, også kan benytte
disse ruter.
Økonomiske konsekvenser
Merudgiften vil for skoleåret 2019/2020 blive på ca. 50.000 kr. til ekstratimer.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til om der skal etableres et tilbud om
skolebuskørsel til skolerne i Grenaa for elever med bopæl i Toubroskolens nuværende
skoledistrikt og Mølleskolens nuværende skoledistrikt.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Kristina Hviid, Pia Bjerregaard, Tom
Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Ulf Harbo beslutter, at der etableres et tilbud om
skolebuskørsel til skolerne i Grenaa for elever med bopæl i Toubroskolens nuværende
skoledistrikt og Mølleskolens nuværende skoledistrikt.
Mads Nikolajsen ønsker ikke, at der oprettes tilbud om ekstra skolebus for elever syd for
Fuglsang til 0. – 6. klasse i Grenaa. Eleverne kan benytte skolebus til overbygningsskolens
stop til opsamling.
Samtidig beslutter børne- og ungdomsudvalget, at første opsamlingssted for skolebussen fra
Grenaa til Toubroskolen flyttes fra Fuglsangkvarteret til Thykiers Plads i Grenaa.
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Status på fordelingen af elever fra Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole
17.01.00.G01

19/8232

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over, der viser hvilke skoletilbud, forældrene i
Mølleskolens nuværende skoledistrikt har valgt til deres børn fra skoleåret 2019/20 samt en
oversigt over, hvilke skoletilbud forældre til overbygningselever på Ørum Skole har valgt til
deres børn fra skoleåret 2019/20.
Oversigten er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Elevtalsopgørelse for Mølleskolen og Ørum Skole
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019 for børne- og ungdomsudvalget
00.30.00.Ø00

19/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

Budget

inkl. drifts- regnskab

Budget 2019 (mio. kr.)
Drift

–

–

overførsler

Afvigelse
til

opr.

budget*

indenfor

servicerammen
Drift

Forventet

665,5

665,5

673,4

7,9

-1,1

-1,1

-2,1

-1,0

664,4

664,4

671,3

6,9

5,1

4,4

4,4

-0,7

udenfor

servicerammen
Drift i alt
Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 665,5 mio. kr. i 2019 og der
forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. indenfor servicerammen på udvalgets område.
Samlet set forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets
område.
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på
overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at
overholde budgettet og servicerammen.
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Overordnet konklusion på drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 671,3 mio. kr. hvilket medfører, at
der er et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019.
Merforbruget fordeler sig med 9,6 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og et
mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på socialområdet.
Merforbruget på skole- og dagtilbudsområdet skyldes primært fratrædelsesudgifter til ledere
og lærere i forbindelse med opsigelser som følge af den nye skolestruktur samt stigende
udgifter til betaling for elever i skoletilbud i andre kommuner som følge af, at mange forældre
til børn på Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole har valgt at flytte deres børn til
skoler i Syddjurs Kommune.
Mindreforbruget på socialområdet fordeler sig med 1,7 mio. kr. indenfor servicerammen og
1,0 mio. kr. udenfor servicerammen, og vedrører henholdsvis mindreudgifter til anbringelser
og forebyggende foranstaltninger og merindtægter vedrørende statsrefusion på dyre
enkeltsager.
Til finansiering af dele af merudgifterne på skole- og dagtilbudsområdet er der medtaget en
række mindreforbrug på skoler og børnebyers driftsbudgetter, uforbrugte centrale puljemidler,
mindreforbrug på afsatte midler til ekstra busdrift som følge af ændring af skoledistrikter i
forbindelse med den nye skolestruktur, en engangsindtægt fra staten når kommunen
overdrager driften af 10. klasse til en erhvervsskole samt mindreforbrug på diverse øvrige
konti på den centrale del af budgettet på skole- og dagtilbudsområdet.
Det skal bemærkes, at den beregnede fratrædelsesudgift til lærere kan vise sig at blive lavere,
hvis det lykkes for en del af de opsagte medarbejdere med lange opsigelsesvarsler at komme i
beskæftigelse inden opstarten på det nye skoleår.
Det skal ligeledes bemærkes, at det vil være muligt at finansiere en del af det samlede
merforbrug på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019 ved at anvende et eventuelt
bonusbeløb på i alt ca. 2,4 mio. kr., som Auning Skole og Ørum Skole vil få udbetalt fra
staten i forbindelse med en succesfuld gennemførelse af ”Program for løft af de fagligt
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svageste elever”. Hertil kommer, at det eventuelt vil være muligt at finansiere en del af
merforbruget i 2019 ved at undlade at anvende den andel af de statslige midler til styrkelse af
de første år i udsatte børns liv – herunder midler til løft af kvaliteten i dagtilbud – som
Norddjurs Kommune forventes at modtage via den kommende midtvejsregulering.
Endelig kan det overvejes at anmode de institutioner på børne- og ungdomsudvalgets område,
som ikke er blevet ramt af kraftige driftsbesparelser, om at udvise tilbageholdenhed med
afholdelse af udgifter i 2019, så de opnår et driftsoverskud i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.,
der kan medvirke til at finansiere de samlede merudgifter på området.
Driftsoverførsler
Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet driftsoverførsler fra 2018 i det korrigerede
budget. Dette skyldes, at overførslerne først blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde
den 23. april 2019.
Varslings-/opmærksomhedspunkter


Effekt af skolestrukturen vedrørende udgifter til afskedigelser samt elever som flytter
til skoletilbud i andre kommuner.



Socialområdet er følsomt for udsving i dyre anbringelsessager



Vedrørende budget 2020 vil der være en forstærket effekt af merudgifter i forbindelse
med elever som er flyttet til skoletilbud i andre kommuner.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2019 vil der foreligge et første bud på, om
det vurderes, at der vil opstå et merforbrug på udvalgets samlede område i 2020. Hvis dette er
tilfældet, vil der ligeledes blive forelagt en række forslag til omprioritering af budgettet og
reduktion af udgifterne.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører udbedring af vandskade på Vestre Skole.
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En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen, en oversigt over budgetudfordringer og
budgetafvigelser samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag, som
videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Stærke dagtilbud – fagligt og
ledelsesmæssigt kompetenceløft”. Indtægterne forøges med 0,928 mio. kr.
Tilsvarende forøges udgifterne med 0,928 mio. kr.
2. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Ocean Connections” Indtægterne forøges
med 0,390 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,390 mio. kr.
3. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”'Track 9 - Støtte til kulturelt musik
event” Indtægterne forøges med 0,150 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med
0,150 mio. kr.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr.
(netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Førstehjælps kursus” Indtægterne
forøges med 0,027 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,027 mio. kr.
5. der frigives rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,569 mio. kr. vedrørende
folkeskolereformen it-genanskaffelser.
6. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
samlede budget i 2019 skal reduceres.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 på børen- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning ultimo marts 2019 for børne- og 65529/19
ungdomsudvalgets område
2 Åben Udfordringer og finansiering regnskab 2019 marts opfølgning

65375/19

3 Åben Anlægsoversigt marts 2019

59428/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Ad. 1-5
Tiltrådt.
Ad. 6
Børne- og ungdomsudvalget drøftede det forventede merforbrug og besluttede at afvente
udviklingen i forbruget på udvalgets område.
Mads Nikolajsen stiller ændringsforslag om, at der fastlægges et loft på lærernes
undervisningstid i folkeskolens overbygning på 750 timer til styrkelse af inklusion.
Merudgifterne hertil er estimeret til at være på ca. 2. mio. kr. og foreslås finansieret af
reservepuljer i det samlede budget.
Ad. 7
Tiltrådt.
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Orientering om nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
00.22.00.Ø00

19/8242

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt, at ”På alle områder skal der i kommunens
styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre
kommuner, således at der i alle tilfælde søges mod best-practice”.
Den 5. februar 2019 gennemgik og drøftede økonomiudvalget i overensstemmelse med den
godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 nøgletal på udvalgte områder i
sammenligning med andre kommuner. Økonomiudvalget godkendte på samme møde, at
fagudvalgene arbejder videre med relevante nøgletal på deres områder ud fra en betragtning
om, at en hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal blandt andet kan medvirke til at
svare på følgende spørgsmål:


Hvor mange penge bruger vi?



Hvad bruger vi pengene på?



Hvad får vi ud af pengene?



Hvilken forskel gør det for borgerne?

Hertil skal bemærkes, at KL i deres analyse af den aktuelle økonomiske situation i Norddjurs
Kommune har fremhævet, at kommunen har et højt udgiftsniveau på flere hovedområder.
På børne- og ungdomsudvalgets område er der udarbejdet nøgletal, der viser Norddjurs
Kommunes udgiftsniveau på en række udvalgte hovedområder sammenlignet med Norddjurs
Kommunes sammenligningskommuner. Nøgletallene er vedlagt som bilag.
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Nøgletallene er primært taget fra ECO/VIVE og består af regnskabstal fra 2017 og tal fra
budget 2019.
Desuden er der medtaget beregnede budget 2020-tal for Norddjurs Kommune (regnet i 2019
p/l) for at kunne anskueliggøre effekten af de vedtagne besparelser. Dette sker ud fra en alt
andet lige betragtning om, at sammenligningskommunerne har et uændret serviceniveau fra
2019 til 2020.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil nøgletallene blive gennemgået.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter nøgletallene på børne- og
ungdomsudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Punktet udsættes til næste møde.
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Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018
00.32.10.Ø00

19/7408

Åben sag

Sagsgang
EAU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr. 9. april 2019 afgivet delberetning nr. 17 om
løbende revision for Norddjurs Kommune vedrørende regnskabsåret 2018.
Hvis der er revisionsbemærkninger, er disse anført under afsnit 2.2. Revisionsbemærkninger
skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er ingen
bemærkninger under afsnit 2.2, og sagen fremlægges dermed udelukkende til efterretning for
de fagudvalg, som er omfattet af den udførte revision.
Den udførte revision har ikke givet anledning til nye revisionsbemærkninger. I delberetningen
følges der også op på revisionsmærkninger omtalt i tidligere revisionsberetninger. Det
fremgår under punkt 2.2.1, at der tidligere har været afgivet revisionsbemærkninger om
personsager under arbejdsmarkedsområdet på følgende sagsområder:


Integrationsprogram



Jobafklaringsforløb

I forhold til integrationsprogrammet ser revisionen ved deres opfølgning en forbedring i
sagsadministrationen

i

2.

halvår

af

2018,

og

derfor

afsluttes

den

tidligere

revisionsbemærkning på området. I forhold til jobafklaringsforløbet ser revisionen ved deres
opfølgning en forbedring på området i 2. halvår af 2018, og derfor afsluttes den tidligere
revisionsbemærkning også på dette område.
Revisionens gennemgang af personsager er foretaget som kombination af test af kontroller
samt juridisk kritisk revision på områder vedrørende tilbud til udlændinge, personlige tillæg
og helbredstillæg, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Revisionens opfattelse er, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med
gældende regler. På områderne vedrørende sygedagpenge, forsikrede ledige, fleksjob,
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kontanthjælp, uddannelseshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven er der alene
fundet få eller ingen fejl.
På områderne vedrørende integrationsprogram og jobafklaringsforløb vurderer revisionen
dog, at der er behov for fortsat fokus på sagsadministrationen.
Revisionen har på området vedrørende integrationsprogrammet modtaget en redegørelse fra
forvaltningen om, hvordan der vil blive arbejdet med de konstaterede problemstillinger.
Revisionen vurderer på den baggrund, at der i løbet af 2. halvår 2018 er sket en forbedring i
sagsadministrationen.
På området vedrørende jobafklaringsforløb har forvaltningen selv i deres eget ledelsestilsyn
konstateret problemstillinger med afholdelse af lovpligtige samtaler og passive perioder uden
indsats. Revisionen har modtaget en redegørelse fra forvaltningen omkring handlingsplan for
området, som er iværksat i løbet af 2. halvår 2018.
Der har været decentrale besøg på Auning Skole under børne- og ungdomsudvalget samt
Rusmiddelcentret og Fuglsanggården under voksen- og plejeudvalget. Ved besøgene på
Auning Skole og Rusmiddelcentret konstateredes det, at der ikke forelå en beskrivelse af,
hvordan det økonomiske ledelsestilsyn er tilrettelagt, jf. bestemmelserne herom i kommunens
principper for økonomistyring. Økonomisk sekretariat har fulgt op herpå. Auning Skole og
Rusmiddelcentret har efterfølgende udarbejdet beskrivelsen henholdsvis ultimo januar 2019
og ultimo februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune delberetning nr. 17 for regnskabsåret
2018 tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Tiltrådt.

22

58337/19

Børne- og ungdomsudvalget

11.

02-05-2019

Evaluering af studietur
00.05.11.A00

19/3547

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. december 2018 at tage på en
studietur i Danmark med fokus på specialundervisning, inklusion og trivsel i stedet for at
deltage i KL’s årlige Børn & Unge Topmøde.
På den baggrund planlagde forvaltningen en studietur for børne- og ungdomsudvalget fra den
4. april til og med den 5. april 2019 med fokus på specialundervisning, inklusion og trivsel,
således at input fra studieturen kan indgå i arbejdet med den kommende handleplan for
specialundervisning og inklusion i Norddjurs Kommune.
På studieturen besøgte udvalget Horsens Kommune, Billund Kommune og Aarhus Kommune
og modtog også forskningsoplæg om specialundervisning og inklusion.
Programmet fra studieturen samt det udleverede materiale fra de forskellige besøg på
studieturen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget evaluerer forløbet og udbyttet af
udvalgets studietur den 4.-5. april 2019.
Bilag:
1 Åben Program studietur den 4.-5. april 2019
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2 Åben Præsentation - Horsens Kommune

65546/19

3 Åben Præsentation - Christina Holm Poulsen

65549/19

4 Åben Præsentation - Jens Andersen

65551/19

5 Åben Præsentation - Billund Kommune

65553/19

6 Åben Strategi for inkluderende læringsmiljøer - Billund Kommune

65556/19

7 Åben Præsentation - Aarhus Kommune

65558/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Børne- og ungdomsudvalget evaluerede forløbet og udbyttet af udvalgets studietur den 4. – 5.
april 2019.
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Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune
28.09.00.P05

19/7644

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har pr. 1. marts 2019 ansat 110 kommunale dagplejere til at passe 378
børn. Dermed har 65 % af de indskrevne 0-3 årige børn deres daglige gang i den kommunale
dagpleje.
For at sikre en høj kvalitet i dagplejen er det afgørende, at det er muligt at rekruttere
kvalificerede dagplejere, når der opstår ledige stillinger.
På nuværende tidspunkt er der store forskelle på rekrutteringsmulighederne imellem
børnebyerne og områderne i kommunen. Generelt tegner der sig et billede af, at børnebyerne
har store udfordringer forbundet med at besætte ledige dagplejestillinger. Typisk modtager
børnebyerne mellem 0-2 ansøgninger til en ledig dagplejestilling.
Område Grenaa og Område Auning har ikke samme rekrutteringsvanskeligheder for
dagplejen. Her modtager man ofte løbende uopfordrede henvendelser ligesom antallet af
ansøgere på konkrete stillinger er højere.
På tværs af børnebyer og områder er der bred enighed om, at dagplejens image og faglighed
er afgørende for, hvorvidt dagplejen er en attraktiv arbejdsplads.
I den forbindelse har forvaltningen iværksat kompetenceudviklingsforløb for dagplejere
gennem flere omgange – eksempelvis 8-ugersforløbet fra 2013-2015, ”En forskel for livet” fra
2016-2018 og senest i forbindelse med ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.
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Desuden nævner aftaleholdere og afdelingsledere, at forestillingen om ensomhed i jobbet,
lange arbejdsdage, sammensmeltning af privatliv og arbejdsliv samt fysiske krav til
godkendelse af boligen kan være faktorer, der vanskeliggør rekruttering.
En uddybende beskrivelse af rekrutteringsmulighederne er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at den udarbejdede status på rekruttering til den kommunale
dagpleje tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Punktet udsættes til næste møde.
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Tilsynsrapporter fra private pasningsordninger 2018
28.00.00.K08

19/8342

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Private pasningsordninger er etableret efter Dagtilbudslovens § 78 og her fremgår det, at
”Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og
finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse
kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn.”.

fra

Det følger endvidere, at

”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning”.
Private pasningsordninger er tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af
pasningsmuligheder, der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven. Private pasningsordninger
afviger fra dagtilbud og tilskud til privat pasning og pasning af egne børn ved, at ordningerne
som udgangspunkt drives uden offentlige midler. Ordningerne er finansieret af
forældrebetaling og eventuelle tilskud fra privat side.
Pasningsordningerne indgår ikke i de tilbud, som kommunen kan anvise plads til, og de
personer, der varetager pasning af børn i en privat pasningsordning, er ikke ansat af
kommunen.
I Norddjurs Kommune er der 10 private pasningsordninger. Antallet af private
pasningsordninger har været stabilt i de sidste par år.
I Norddjurs Kommune er det dagplejepædagogerne i de forskellige områder, som fører tilsyn
med de private pasningsordninger. Dagplejepædagogerne aflægger besøg ca. 6 gange årligt.
Her følger dagplejepædagogen hvert barns udvikling og står samtidig til rådighed for sparring
og vejledning. Udover den vejledende funktion har dagplejepædagogen en kontrollerende
funktion og tilser derfor, om den private pasningsordning lever op til lovgivningen på
området.
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Der er ikke en fælles form på for de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forhold til de private
pasningsordninger og dermed ses der en stor forskellighed i disse og der forefindes ikke en
samlet rapport for de private dagpasningstilbud. Der er er derfor alene vedlagt et udsnit af
tilsynsrapporterne, idet alle rapporterne udgør ca. 150 rapporter. Eksempler på
tilsynsrapporter er vedlagt som lukkede bilag.
Med den nye dagtilbudslov skal kommunerne sikre, at der føres samme form for tilsyn med
både de kommunale dagtilbud og private dagpasningstilbud. Der arbejdes i øjeblikket med
udvikling og formulering af nye mål og rammer for tilsynene i Norddjurs Kommunes
dagtilbud, som forelægges børne- og ungdomsudvalget på et senere møde. Tilsyn med private
dagpasningsordninger vil være omfattet af de reviderede rammer for tilsyn.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1

Lukket

2

Lukket

3

Lukket

4

Lukket

5

Lukket

6

Lukket

7

Lukket

8

Lukket

9

Lukket

10 Lukket
11 Lukket
12 Lukket
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Orientering om sygefravær på børne- og ungdomsudvalgets område
00.01.00.G01

19/8383

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at følge udviklingen i sygefraværet på udvalgets
område.
I den forbindelse udarbejdes der en oversigt over fraværet, som vil blive eftersendt inden
udvalgsmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over fravær 1. kvartal 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Punktet udsættes til næste møde.
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Ny organisationsstruktur i Norddjurs Kommune
00.01.00.A00

19/8338

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019 blev et forslag til en ny overordnet
organisationsstruktur i Norddjurs Kommune godkendt.
En beskrivelse af det godkendte forslag er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en kort gennemgang af hvilke
konsekvenser, den nye organisationsstruktur vil få på udvalgets område, og hvilke tiltag og
processer, der vil blive igangsat for at få den nye struktur implementeret.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser på børne- og ungdomsudvalgets område.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om den nye organisationsstruktur i Norddjurs
Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Punktet udsættes til næste møde.
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Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
00.22.04.G01

19/338

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser
udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Underretninger ultimo marts 2019

65172/19

2 Åben Anbringelser 2015-2019

65568/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

19/189

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser
vedrørende anbringelsessager fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget tre nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget. Alle sagerne er blevet stadfæstet.
En oversigt over afgørelser vedrørende anbringelsessager i 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
00.22.04.P35

19/185

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget møder i 2019.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Godkendt.
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Orientering
00.22.00.G01

19/231

Åben sag

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


Invitation til politisk møde på børne- og ungeområdet den 12. juni 2019. Invitation er
vedlagt som bilag.



Opfølgning på afholdt dialogmøde mellem formandskabet i børne- og
ungdomsudvalget og MED-udvalget i myndighedsafdelingen på socialområdet om
muligheden for at nedbringe omgørelsesprocenten.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Invitation til politisk møde på børne- og ungeområdet

60834/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 02-05-2019
Et referat fra mødet mellem Mads Nikolajsen og MED-udvalget i myndighedsafdelingen på
socialområdet samt et bekymringsbrev fra Dansk Socialrådgiverforening fremsendes til
medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget.
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Bilagsoversigt
3.

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
1.

Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
(31262/19)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (44872/19)

3.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (62857/19)

4.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (61714/19)

5.

Høringssvar fra Vivild Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (62710/19)

6.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (63255/19)

7.

Høringssvar fra Glesborg Børneby - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (44418/19)

8.

Høringssvar fra Distrikt Ørum - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (55027/19)

9.

Høringssvar fra Område Auning - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering (62712/19)

5.

7.

Revision af styrelsesvedtægter - Skoler og Børnebyer
1.

Forslag til styrelsesvedtægt for skoler og børnebyer 2019 (65517/19)

2.

Bilag til styrelsesvedtægter for skoler og børnebyer 2019 (69051/19)

3.

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

Status på fordelingen af elever fra Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole
1.

8.

Elevtalsopgørelse for Mølleskolen og Ørum Skole (65525/19)

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2019 for børne- og ungdomsudvalget
1.

Bilag til budgetopfølgning ultimo marts 2019 for børne- og ungdomsudvalgets
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område (65529/19)

9.

2.

Udfordringer og finansiering regnskab 2019 marts opfølgning (65375/19)

3.

Anlægsoversigt marts 2019 (59428/19)

Orientering om nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

10.

Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018
1.

11.

12.

Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018 (58337/19)

Evaluering af studietur
1.

Program studietur den 4.-5. april 2019 (65545/19)

2.

Præsentation - Horsens Kommune (65546/19)

3.

Præsentation - Christina Holm Poulsen (65549/19)

4.

Præsentation - Jens Andersen (65551/19)

5.

Præsentation - Billund Kommune (65553/19)

6.

Strategi for inkluderende læringsmiljøer - Billund Kommune (65556/19)

7.

Præsentation - Aarhus Kommune (65558/19)

Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune
1.

13.

Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område (65531/19)

Rekruttering af dagplejere i Norddjurs Kommune 2019 (65539/19)

Lukket punkt - Tilsynsrapporter fra private pasningsordninger 2018
1.

(Lukket bilag)

2.

(Lukket bilag)

3.

(Lukket bilag)

4.

(Lukket bilag)

5.

(Lukket bilag)

6.

(Lukket bilag)

7.

(Lukket bilag)

8.

(Lukket bilag)

9.

(Lukket bilag)

37

Børne- og ungdomsudvalget

02-05-2019

10. (Lukket bilag)
11. (Lukket bilag)
12. (Lukket bilag)
14.

Orientering om sygefravær på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

15.

Ny organisationsstruktur i Norddjurs Kommune
1.

16.

17.

1.

Underretninger ultimo marts 2019 (65172/19)

2.

Anbringelser 2015-2019 (65568/19)

Ankeafgørelser
Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget (65569/19)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

19.

Zacho Advice - Beslutningsoplæg til ny organisering (65125/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal

1.
18.

Oversigt over fravær 1. kvartal 2019 (68181/19)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019 (65570/19)

Orientering
1.

Invitation til politisk møde på børne- og ungeområdet (60834/19)
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