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Dialogmøde med ungdomsrådet kl. 14.15-15.00
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med ungdomsrådet mandag den 8. april
2019 kl. 14.15-15.00. Dialogmødet afholdes i Arresten, Mogensgade 1A i Grenaa.
Der er følgende punkter til dagsordenen:


Status på ungdomsrådet



Status på Arresten



Eventuelt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 08-04-2019
Tovholder for ungdomsrådet Daniel Skødt orienterede om, at det med de nuværende
vedtægter har vist sig svært at få aktivitet i ungdomsrådet. Derfor blev det foreslået, at
vedtægterne bliver tilpasset og der blev præsenteret ideer til en styrkelse af ungdomsrådet.
Børne- og ungdomsudvalget tilkendegav, at de gerne ser på tilpassede vedtægter for
ungdomsrådet.
Fra Arresten deltog Christian Popp Therkildsen, Anna Brahe, Viktoria Birk, Lærke Popp
Therkildsen og Sofie Holst Sandholdt. De fortalte om den kommende musikfestival Nose
Noise, der afholdes den 11. maj. Derudover blev der orienteret om projekt Run og multimusik
projektet Sing Sing samt om støtteforeningen Aktørerne.
Tom Bytoft og Ulf Harbo deltog ikke i dialogmødet.
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Dialogmøde med handicaprådet kl. 15.00-16.00
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet mandag den 8. april
2019 kl. 15.00-16.00. Mødet holdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa.
Fra handicaprådet deltager Alice Brask, Kåre Lehmann, Kaj Aagaard, Peter Hjulmand, Jess
Reffsgård, Karoline Bergkvist Søgaard og Cay Wulff Sørensen.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Målrettede skolepraktikforløb og KLAPjob



Selvhjælpsgrupper



Specialundervisning, specialskoler og inklusion



Djurslandskolen



Tidlig sporing af problemer og skoleværing



Tidlig indsats i forhold til børn som reagere i skolen



Eventuelt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 08-04-2019
På dialogmødet blev følgende emner drøftet:


Handicaprådet fortalte, at de ser, at der er behov for flere målrettede
skolepraktikforløb og muligheder for flere KLAPjob og ser gerne, at der er
opmærksomhed på skolepraktik for de svageste elever.



Handicaprådet fortalte, at andre kommuner har positive erfaringer med
selvhjælpsgrupper, hvor borgere, der selv har været i samme situation eller er kommet
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på den anden side kan hjælpe andre i samme situation. Det kan være
selvhjælpsgrupper i forhold til forældre til børn med handicap og børn med særlige
problematikker. Handicaprådet foreslog, at disse erfaringer kan bruges i Norddjurs
Kommune.


Handicaprådet henviste til, at der nationalt er målsætninger om, at en høj andel af børn
er inkluderet i folkeskolen og fortalte at handicaprådet er opmærksomme på disse
børns behov. Handicaprådet er repræsenteret i styregruppen for specialundervisning
og inklusion og handicaprådet orienterede om, at der her arbejdes med at sætte en ny
retning for at skabe bedre rammer for inklusion, hvor der er bedre sammenhæng
mellem almenskolen og specialundervisningsområdet. Der arbejdes på at sætte fokus
på almenskolens evne til at fjerne behovet for specialundervisning. Det blev
fremhævet, at det er et mindset for hele skolen, som er nødvendig og derudover blev
vigtigheden af, at alle forældre inddrages, fremhævet.



Handicaprådet rejste en bekymring i forhold til om, der er afsat de nødvendige
økonomiske rammer til samlingen af Djurslandskolen.



Handicaprådet spurgte ind til omfanget af skoleværing og vil gerne sætte fokus på,
hvordan børn igen kommer tilbage i skole. Børne- og ungdomsudvalget vil på et
kommende udvalgsmøde følge op på antallet af børn, der ikke går i skole.

Afslutningsvis

efterspurgte

handicaprådet

handicappolitikken.
Ulf Harbo deltog ikke i dialogmødet.
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Kontaktudvalgsmøde kl. 16.00-18.00
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd og ledere
for skoler, børnebyer og områder samt organisationsrepræsentanter mandag den 8. april 2019
kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Status på arbejdet med implementering af den nye skolestruktur v. repræsentant fra
hver fællesbestyrelse.



Decentrale enheder – hvordan i praksis?



Regelforenkling på de decentrale enheder i praksis. Gruppedrøftelser ved borde og
efterfølgende opsamling i plenum.



Status på arbejdet med specialundervisning og inklusion.



Eventuelt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 08-04-2019
Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen bød velkommen og herpå gav alle
bestyrelser en status på arbejdet med implementeringen af den nye skolestruktur og følgende
kan fremhæves:


At der arbejdes målrettet med at implementere den nye struktur og at der et godt
samarbejde og en god energi omkring dette arbejde. Man er alle steder langt med at
planlægge det nye skoleår.



I både område Nord og område Midt kan alle børn forblive på det undervisningssted,
hvor de i dag modtager undervisning. Der vil i stedet i noget omfang blive
sammenlæsning af klasser.
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Kommunikation er vigtigt og det blev efterspurgt, om forvaltningen kan understøtte
skolerne i forhold til kommunikation.



Opbygning af nye administrative og økonomiske strukturer i de nye områder.



På Djurslandskolen er der bekymring for afsatte midler til indretning af Mølleskolen.

Det blev desuden fremhævet, at man i ledelser og bestyrelser er optaget af:


At skabe børnefællesskaber



Arbejdet med at skabe en ny fælles kultur



At skabe gode løsninger indenfor de eksisterende økonomiske rammer



Hvad, der er ”skal” opgaver og hvad, der er ”kan” opgaver



I område Øst er man også optaget af, at få flere elever til at vælge Toubroskolen og et
forældreønske om bustransport fra Mølleskolens distrikt til Grenaa skoler.

De faglige organisationer er optaget af:


At skabe tryghed i ansættelsen for medarbejderne



Arbejdsmiljøet



Antal undervisningslektioner



At der tages hånd om de opsagte medarbejdere

Herefter blev der orienteret om den igangsatte proces med regelforenklinger, som skal køre
decentralt frem til og med efteråret 2019. Herpå var der drøftelser af emnet i grupper. En
opsamling af input fra gruppedrøftelserne er vedlagt som bilag til referatet.
Derpå var der en kort drøftelse af emnet decentrale enheder.
Afslutningsvis blev der givet en kort status på arbejdet med specialundervisning og inklusion
og svaret på spørgsmål i relation hertil.
Plancher fra mødet er vedlagt som bilag.
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Bilagsoversigt
3.

Kontaktudvalgsmøde kl. 16.00-18.00
1.

Plancher kontaktudvalgsmøde 8. april 2019 (60670/19)

2.

Opsamling gruppedrøftelser kontaktudvalgsmøde 8. april 2019 (60668/19)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)

Cay Wulff Sørensen (V)
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