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Konstituering af formand og næstformand for børne- og ungdomsudvalget
00.22.00.A30

18/20566

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen har oplyst, at han vil være
fraværende i en ikke nærmere angivet periode af mindst 1 måneds varighed i forbindelse med
en forestående operation. Tidspunktet for operationen er ikke endelig fastlagt, men Mads
Nikolajsen giver besked, når orloven starter.
Som følge heraf har kommunalbestyrelsen på et møde den 11. december 2018 godkendt, at
stedfortræder Jytte Schmidt indtræder i bl.a. kommunalbestyrelsen og børne- og
ungdomsudvalget i den periode, hvor Mads Nikolajsen er fraværende.
I forbindelse med udvalgsformandens fravær skal børne- og ungdomsudvalget tage stilling til,
om der skal konstitueres en ny, midlertidig formand og næstformand (sidstnævnte kun hvis
den nuværende næstformand konstitueres som formand) i den periode, hvor Mads Nikolajsen
har orlov.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der skal konstitueres en ny,
midlertidig formand i den periode, hvor Mads Nikolajsen har orlov.
2. børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der skal konstitueres en ny,
midlertidig næstformand (hvis den nuværende næstformand konstitueres som
formand) i den periode, hvor Mads Nikolajsen har orlov.
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at Allan Gjersbøl Jørgensen konstitueres som ny
midlertidig formand for børne- ungdomsudvalget i den periode, hvor Mads Nikolajsen har
orlov.
Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet.
Ad. 2
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Pia Bjerregaard, Fritz Birk Sørensen, Ulf
Harbo og Mads Nikolajsen beslutter at stedfortræder Jytte Schmidt konstitueres som ny
midlertidig næstformand i den periode, hvor Mads Nikolajsen har orlov.
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Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
82.00.00.P00

18/19073

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det samtidig besluttet, at ledig
lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skole syd for Grenaa skal være grundlaget for at
løse

Djurslandsskolens

lokaleproblemer.

Efterfølgende

blev

det

på

et

møde

i

kommunalbestyrelsen den 13. november 2018 besluttet at lukke Mølleskolen med udgangen
af skoleåret 2018/2019, mens børnehaven Møllehaven bliver på sin nuværende placering.
Samlet set er det således besluttet, at Djurslandsskolens afdelinger skal placeres på
henholdsvis Djursvej i Ørum og ledige lokaler på Ørum Skole samt på Mølleskolen.
Forvaltningen har på baggrund af en dialog med ledelserne på Djurslandsskolen, Ørum Skole
og Møllehaven udarbejdet et forslag til, hvordan Djurslandsskolens nuværende afdelinger i
Fjellerup og Stenvad kan samles på Mølleskolen og hvordan Djurslandsskolens afdelinger på
Djursvej og på Damgården kan samles i Ørum.
Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad foreslås samlet på
Mølleskolen således at:
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Børnehaven Møllehaven bibeholder sine nuværende lokaler. Dertil får Møllehaven
størstedelen af lokalerne i kælder/ parterre i samme fløj (nuværende SFO).



Dagplejen flytter samtidig til lokaler i kælder/ parterre i fløjen, hvor Møllehaven er
placeret.



Møllehavens

personalerum

og

lederkontor

flyttes

til

kælder/

parterre

i

Møllehavefløjen.


Møllehaven får adgang til Møllehallen, der er placeret i forlængelse af
Møllehavefløjen.



Øvrige lokaler på Mølleskolen anvendes af Djurslandsskolen.



Møllehaven fortsat råder over de udendørs legearealer, som daginstitutionen har på
nuværende tidspunkt.



Der etableres afskærmning af et mindre udendørsareal øst for Møllehavefløjen, således
at området kan anvendes af dagplejen.



Tilkørsels- og parkeringsområdet ved Møllehallen deles mellem Djurslandsskolen og
Møllehaven således, at området anvendes til aflevering og afhentning af børn i
Møllehaven, samt til parkering for busser og personale til Djurslandsskolen og
Møllehaven.



Parkeringspladsen, som ligger ud til Ålsrodevej, anvendes fremadrettet af busser til
aflevering og hentning af børn fra Djurslandsskolen.



Øvrige udendørsarealer anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen.

Et luftfoto og plantegninger, som viser ovenstående forslag til den fremtidige anvendelse af
lokalerne på Mølleskolen, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den foreslåede fordeling af
udendørsarealer, mens plantegningerne viser den foreslåede fordeling af lokaler.
Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården foreslås samlet på Djursvej på
følgende måde:
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Den fløj af Ørum Skole, som på nuværende tidspunkt rummer klasselokaler til
mellemtrinselever, personalerum mv., anvendes fremadrettet af Djurslandsskolen. Dog
anvendes personalerum og kontorer i den nordøstlige del af fløjen fortsat af Ørum
Skole. Djurslandsskolen får adgang til lokalerne via det gangareal, der forbinder
Djurslandsskolens lokaler på Djursvej og lokalerne i mellemtrinsfløjen.



To toiletter og to depotrum, som er placeret på hjørnet af mellemtrinsfløjen og et
gangareal på Ørum Skole, ombygges til hygiejnerum til Djurslandsskolen.



Djurslandsskolens brug af faglokaler, gymnastiksale mv. på Ørum Skole fortsætter
uændret.



Øvrige lokaler på Ørum Skole anvendes af Ørum Skole som hidtil.



Skolegården, som er placeret mellem indskolingsfløjen og mellemtrinsfløjen, opdeles
og afskærmes således, at en mindre del af skolegården fremadrettet anvendes af Ørum
Skole. Herved vil elever i indskolingen fortsat have mulighed for at stå af skolebussen
og gå til indskolingsfløjen som på nuværende tidspunkt, mens hovedparten af
skolegården vil blive anvendt af Djurslandsskolen.



Øvrige udendørsarealer anvendes af henholdsvis Djurslandsskolen og Ørum Skole på
samme måde som på nuværende tidspunkt.

Et luftfoto og en plantegning, som viser ovenstående forslag til fremtidig anvendelse af
lokaler og udendørsarealer på Ørum Skole, er vedlagt som bilag. Luftfotoet viser den
foreslåede fordeling af udendørsarealer, mens plantegningen viser den foreslåede fordeling af
lokaler.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. december 2018, at forslagene til
lokaleanvendelse sendes til høring i Djurslandsskolens bestyrelse og MED-udvalg, i
overgangsbestyrelsen for område Midt, i Ørum Skoles bestyrelse og MED-udvalg, Børneby
Mølles bestyrelse og MED-udvalg samt hos Møllehaven. Høringssvarene er vedlagt som
bilag.
Efter høringsfasen behandles sagen med de indkomne høringssvar i børne- og
ungdomsudvalget den 24. januar 2019 og i økonomiudvalget den 5. februar 2019, således at
kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling i sagen den 19. februar 2019. Herefter
5
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udarbejder nedsatte arbejdsgrupper detaljerede planer for samlingen af Djurslandsskolens
afdelinger i Ørum og på Mølleskolen. Møllehaven og Ørum Skole holdes samtidig løbende
orienteret om arbejdsgruppernes arbejde og konklusioner.
En tidsplan for den samlede proces er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er på anlægsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og mindre ombygninger i
forbindelse med etablering af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune.
Anvendelsen af den del af midlerne, der kan afsættes til samling af Djurslandsskolens
afdelinger på to adresser, vil komme til at ske efter følgende prioritering:
1. Flytteudgifter.
2. Etablering af hygiejnerum til Djurslandsskolen på Ørum Skole.
3. Indendørs afskærmning mellem Møllehaven og Djurslandsskolen.
4. Indendørs afskærmning mellem Ørum Skole og Djurslandsskolen.
5. Udendørs afskærmning på Mølleskolen og Ørum Skole.
6. Inddeling af lokaler – som Djurslandskolen fremadrettet skal bruge på Mølleskolen og
Ørum skole – i mindre rum.
Som det fremgår af den ovennævnte tidsplan, vil der blive udarbejdet en egentlig anlægssag,
hvor anvendelsen af anlægsmidlerne beskrives nærmere og midlerne søges frigivet. Sagen
behandles i børne- og ungdomsudvalget den 2. maj, økonomiudvalget den 14. maj og
kommunalbestyrelsen den 21. maj 2019.
Sagsfremstilling
Forvaltningens tilføjelse, den 14. januar 2019:
Der er den 10. januar 2019 afholdt et dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og
bestyrelsen i Distrikt Ørum/overgangsbestyrelsen i område Midt.
På mødet blev det foreslået;
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At Djurslandsskolen i stedet anvender de lokaler, som på nuværende tidspunkt
rummer overbygningselever. Der er vedlagt et luftfoto og en plantegning, som viser
placeringen af henholdsvis D-fløjen, som bl.a. rummer 3.-6. klasse og F-fløjen, som
rummer 7.-9. klasse.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at dette alternative forslag vil medføre et behov for
at etablere en elevator. Ligeledes kan der være behov for, at der etableres en ny rampe uden
på F-fløjen ligesom den nuværende udvendige trærampe på F-fløjen udskiftes/istandsættes,
således at der er de nødvendige flugtveje for kørestolsbrugere. Samlet set vurderer
forvaltningen, at disse tiltag vil medføre en ekstraudgift på mindst 1,0 mio. kr. set i forhold til
udgiften forbundet med at placere Djurslandsskolens elever i D-fløjen.


At p-pladsen ved Ørum Skole anvendes som skolegård for Djurslandsskolen således,
at skolegården mellem nuværende indskoling og mellemtrin kan anvendes af Ørum
Skole. Parkeringsområdet ved Ørum Aktiv Center skal i stedet anvendes som
parkeringsområde for Ørum Skole. Der er vedlagt et luftfoto, som viser de to
parkeringsområders placering.

Det er forvaltningens vurdering, at der tidligst ultimo marts vil kunne være en afklaring af en
eventuel anvendelse af parkeringsområdet ved Ørum Aktiv Center som parkeringsplads for
Ørum Skole. Såfremt, at det er muligt at anvende Ørum Aktiv Centers parkeringsområde,
vurderes denne løsning at være forbundet med en mindre ekstraudgift, da der vil være behov
for at etablere hegn rundt om den nye skolegård for Djurslandsskolens elever, som er et lidt
større område, end hvis Djurslandsskolen overtager Ørum Skoles nuværende skolegård.


Derudover blev det ønsket, at høringsperioden forlænges med henblik på dialog
mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole.

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til samling af Djurslandsskolens afdelinger på
henholdsvis Djursvej 10 i Ørum og Mølleskolen godkendes.
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Bilag:
1 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens 221301/18
Fjellerup og Stenvadafdelinger på Mølleskolen
2 Åben Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd. 221288/18
Damgården og Djursvej i Ørum
3 Åben Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser

221467/18

4 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum

6439/19

5 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen

6566/19

6 Åben Høringssvar fra Børneby Mølle

9307/19

7 Åben Luftfoto for Ørum Skole og Ørum Aktiv Center - Parkeringsområder 10021/19
markeret med hhv. rød og hvid farve
8 Åben Luftfoto og plantegning for Ørum Skole - D-fløj og F-fløj markeret 10047/19
med hhv. blå og gul
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Tom Bytoft, Allan Gjersbøl
Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard tiltræder forslaget til arealfordeling ved
samlingen af Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på Mølleskolen.
Derudover ønsker et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Tom Bytoft, Allan
Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen og Pia Bjerregaard, at daginstitutionen Møllehaven
skal have mulighed for at kunne anvende Mølleskolens udearealer i samme omfang som i dag.
Ulf Harbo tager forbehold
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at en stillingtagen til forslaget til arealfordeling ved en
samling af Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården på Djursvej udsættes til
behandling i børne- og ungdomsudvalget den 28. februar 2019 med henblik på skabe
yderligere dialog mellem Djurslandskolen og Ørum Skole.
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Kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse
17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at Viden Djurs fra
og med skoleåret 2019/20 overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i
Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at det skal sikres, at de fem nuværende
gymnasietilbud på ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune kommer til at indgå ligeligt
i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om GYM10. Det blev ligeledes besluttet, at der skal
etableres

en

styregruppe

med

repræsentanter

for

Norddjurs

Kommune

og

ungdomsuddannelserne, der har til formål at koordinere samarbejdet mellem parterne.
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger har forvaltningen udarbejdet et forslag til
kommissorium for styregruppen for 10. klassetilbuddet i Norddjurs Kommune, der er vedlagt
som bilag.
Kommissoriet for styregruppen vedrørende 10. klasse vil ligeledes indgå i Norddjurs
Kommunes driftsoverenskomst med Viden Djurs. Forslaget til driftsoverenskomst behandles i
et særskilt dagsordenspunkt.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kommissorium for styregruppe vedrørende 10.
klassetilbud i Norddjurs Kommune godkendes.
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Bilag:
1 Åben Forslag til kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse

10413/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget indstiller desuden, at der tildeles en plads til en repræsentant fra
FGU i styregruppen vedrørende 10. klasse.

10

Børne- og ungdomsudvalget

4.

24-01-2019

Godkendelse af driftsoverenskomst med Viden Djurs om drift af 10. klasse
17.01.04.A00

18/17968

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at Viden Djurs fra
og med skoleåret 2019/20 overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i
Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at det skal sikres, at de fem nuværende
gymnasietilbud på ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune kommer til at indgå ligeligt
i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om GYM10. Det blev ligeledes besluttet, at der skal
etableres

en

styregruppe

med

repræsentanter

for

Norddjurs

Kommune

og

ungdomsuddannelserne, der har til formål at koordinere samarbejdet mellem parterne.
På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger har forvaltningen udarbejdet et forslag til
driftsoverenskomst for overtagelsen af driftsopgaverne vedrørende 10. klasse og
overdragelsen af medarbejderne fra 10. Klasse Center Djursland. Et forslag til
driftsoverenskomst er vedlagt som bilag.
Derudover har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for styregruppen for 10.
klassetilbuddet

i

Norddjurs

Kommune.

Kommissoriet

behandles

på

et

særskilt

dagsordenspunkt. Styregruppen er indskrevet i driftsoverenskomsten med Viden Djurs.
Det skal bemærkes, at der fastholdes en særskilt driftsoverenskomst med Viden Djurs i
forhold til EUD10 i Auning.
Økonomiske konsekvenser
Den 21. august 2018 behandlede kommunalbestyrelsen en række besparelsesforslag på børneog ungdomsudvalgets område. Heriblandt et besparelsesforslag om at flytte 10. Klasse Center
Djursland (10. KCD) fra Grenaa Idrætscenter til Kattegatskolen Åboulevarden for derved at
opnå en helårlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. på husleje og øvrige driftsomkostninger.
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”Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget
vedrørende S304 om at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i
den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD,
inden der tages endelig politisk stilling til placeringen”.
Desuden blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at der skal indregnes
en helårlig besparelse på 10. KCD på 0,8 mio. kr. Besparelsen opnås ved at lade 10. KCD
indgå som en del af det kommende område Øst.
I 2019 er der et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud
på i alt 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr.,
når de vedtagne besparelser får fuld effekt. Budgettet er baseret på 95 elever i den almindelige
10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123 elever.
Tilbuddet fra Viden Djurs er baseret på en årlig gennemsnitspris pr. elev på 65.280 kr. (2019
p/l). Med et elevtal på i alt 123 elever vil det medføre en helårlig udgift i 2020 på 8,029 mio.
kr. Som det fremgår ovenfor, så svarer dette beløb til det afsatte kommunale budget til drift af
10. KCD og betaling for EUD 10-tilbud i 2020.
Ved indgåelsen af driftsoverenskomsten er der mulighed for at ansøge om en statslig
engangspræmie, som skal deles ligeligt mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs.
Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter,
således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100
elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskomster for mellem 50-100 elever og 1 mio. kr. til
deling, hvis overenskomsten omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på
elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at driftsoverenskomsten mellem Viden Djurs og Norddjurs
Kommune om driften af 10. Klassecenter Djursland og EUD10 i Grenaa godkendes.
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Bilag:
1 Åben Forslag til driftsoverenskomst mellem Viden Djurs og Norddjurs 10383/19
Kommune
2 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse

200187/18

3 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Notat om præcisering af tilbud fra Viden 208098/18
Djurs vedrørende 10. klassetilbud
4 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Aftale om psykologbistand mellem PPR 8360/19
Norddjurs og Viden Djurs
5 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Oversigt over løst inventar i 10. klasse 9297/19
Center Djursland
6 Åben Bilag til driftsoverenskomst - Virksomhedsoverdragelse af 10. klasse 10382/19
Center Djursland
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget indstiller desuden, at det indarbejdes i driftsoverenskomstens
afsnit 5 om mål, at 10. klasse også fortsat skal understøtte, at der som minimum er en uændret
procentandel af elever, der vælger de almene gymnasietilbud.
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Godkendelse af revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning
17.01.00.A00

18/20023

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der har siden skoleåret 2016/17 været en aftale mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune
om, at Viden Djurs driver et EUD10 tilbud i Auning med det formål at kunne give elever efter
9. klasse mulighed for at kunne opfylde de faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne
eller blive afklaret med, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.
På et møde i børne- og ungdomsudvalget den 7. august 2018 behandlede udvalget en række
besparelsesforslag for at skabe balance på udvalgets område. Herunder et forslag om at lukke
EUD10 i Auning, hvor børne- og ungdomsudvalget indstillede, at en mulig lukning af EUD10
i Auning skulle indgå i en dialog med ungdomsuddannelserne.
På den baggrund har forvaltningen været i dialog med Viden Djurs, som har bekræftet, at
Viden Djurs ønsker at videreføre driftsaftalen om EUD10 i Auning.
Viden Djurs foreslår samtidig, at afregningen justeres, så den følger den samme afregning,
som i driftsaftalen mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune vedrørende driften af 10.
Klasse Center Djursland og EUD10 i Grenaa:


Der aftales en fast pris pr. elev på 65.280 kr. ex. moms i 2019 priser. Der kan ikke
opkræves særskilt afregning for elever med specifikke eller særlige vanskeligheder.
For denne elevgruppe gælder, at der også er en afregning på 65.280 kr. pr. elev ex.
moms i 2019 priser. Viden Djurs er forpligtiget til at modtage samme gruppe af elever
i EUD 10 i Auning som hidtil uden særskilt afregning.



Det er målet, at der skal være 25 elever i EUD10 i Auning. Der oprettes en EUD10
klasse i Auning ved 20 elever. Dog er Viden Djurs sikret en afregning på 25 elever.
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Bestemmelsen fra den nugældende aftale om, at ”Såfremt, at der ved skoleårets start ikke er
20 elever, optages der mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs en dialog herom. Hvis det
vurderes, at den undervisningsmæssige kvalitet ikke kan opretholdes, er Viden Djurs ikke
forpligtiget til at oprette EUD10 i Auning i det pågældende skoleår”, fastholdes.
Et forslag til justeret driftsaftale er vedlagt som bilag.
Forvaltningen bemærker, at der i skoleåret 2018/2019 er 20 elever på EUD10 i Auning og
heraf er de 15 elever fra Norddjurs Kommune.
Økonomiske konsekvenser
I 2019 er det et helårligt kommunalt budget til drift af 10. KCD og betaling for EUD10 tilbud
på 8,759 mio. kr. Budgettet falder i 2020 og de resterende overslagsår til 8,004 mio. kr.
Budgettet er baseret på 95 elever i 10. klasse og 28 elever i EUD 10-klasser. Dvs. i alt 123
elever.
Det fremgår af den hidtidige aftale med Viden Djurs om driften af EUD10 i Auning, at der
afregnes en fast takst på 60.267 kr. pr. elev i 2019 priser. Derudover afregnes særskilt for
elever med specifikke eller særlige vanskeligheder, som vurderes at have ekstra behov for
støtte. Denne afregning er i 2018 på 426.000 kr.
Der er i skoleåret 2018/2019 20 elever på EUD10 i Auning og heraf er de 15 elever fra
Norddjurs Kommune.
På den baggrund estimeres den samlede afregning for EUD10 i Auning i skoleåret 2018/2019
ligeledes at blive i størrelsesordenen 1,630 mio. kr.
Såfremt, at betalingen for skolerådet 2018/2019 i stedet skulle foretages med afsæt i Viden
Djurs’s forslag til alternativ afregning på 65.280 kr. pr. elev i 2019 priser, og at der ikke
opkræves særskilt afregning for elever med specifikke og særlige vanskeligheder, og at der
skal afregnes for 25 elever uanset antallet af elever, så vil den samlede omkostning ved 20
elever ligeledes være på 1,630 mio. kr.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret driftsoverenskomst for EUD10 i
Auning godkendes.
Bilag:
1 Åben Revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Tiltrådt.
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Kriterier for skolebuskørsel til Toubroskolen
17.21.01.G01

19/1131

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det samtidig besluttet at etablere en ny
skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter: Område Nord, område
Midt, område Øst og område Vest samt Anholt. Områderne i Nord, Midt og Øst bliver større
skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Område Vest, der
udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og
overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.
Det følger af beslutningen, at der vil være flere undervisningssteder i områderne Nord, Midt
og Øst. Som udgangspunkt er det ledelsen i hvert af de tre områder, der afgør på hvilket
undervisningssted, de enkelte elever skal modtage undervisning.
I område Øst er der imidlertid vigtigt at sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag på Toubroskolen,
så der er et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Et middel til at styrke elevgrundlaget kan
være ved at opsætte et særligt kriterium for skolebuskørslen for de elever, der bor i den del af
Børneby Mølles nuværende skoledistrikt, som ligger udenfor Grenaa by. Det foreslås således,
at disse elever tilbydes skolebuskørsel til Toubroskolen uanset, at eleverne har en kortere
afstand til skolerne i Grenaa. Desuden foreslås det, at der etableres et opsamlingssted i
Fuglsangområdet i Grenaa, hvor elever, der bor i Grenaa by, kan stige på skolebussen, hvis
forældrene ønsker, at eleverne skal gå på Toubroskolen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kriterier for tilbuddet om skolebuskørsel til
Toubroskolen godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
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24-01-2019

Form og rammer for kvalitetsrapporten
00.01.00.A00

18/14606

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 22. februar 2018 besluttet, at der skal tages
stilling til form og indhold i kvalitetsrapporten. Udvalget har peget på, at kvalitetsrapporten
fremover skal udformes på en forenklet og en lettere tilgængelig måde.
Det er fastsat i Folkeskolelovens § 40, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet
år. I forbindelse med folkeskolereformen blev desuden indført en ny bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter i folkeskolen. Hensigten er, at kvalitetsrapporterne skal fungere som:


Et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj



En understøttelse af systematisk evaluering og resultatopfølgning



Et grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Formen på kvalitetsrapporten er frivillig for kommunerne, men der er en række såkaldt
”obligatoriske indikatorer”, der skal medtages. De obligatoriske indikatorer er de resultater,
som viser, hvordan kommunen og kommunens skoler klarer sig i forhold til de nationale mål
for folkeskolen. Kvalitetsrapporten skal desuden i det omfang, at det er relevant, omfatte en
kort redegørelse for virkningen af igangsatte initiativer til forbedring af niveauet.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ændring af det nuværende koncept så
kvalitetsrapporten bliver mere tilgængelig og enkel. Forslaget berører både form og indhold.
Forslaget indebærer, at:
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Kvalitetsrapporten reduceres til et dokument



Mængden af kvalitetsdata gengivet i dokumentet reduceres til de ved lov vedtagne
obligatoriske indikatorer (se bilag).



Der indgår alene en kort redegørelse for virkningen af de væsentligste igangsatte
initiativer til forbedring af niveauet



Dagtilbudsområdet udgår, og kvalitetsdata herfra indgår i stedet fremover i den nye
kommunal redegørelsesramme for dagtilbud.

Et forslag til et nyt koncept er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til forenkling af kvalitetsrapporten på skoleområdet
godkendes.
Bilag:
1 Åben Form og indhold i kvalitetsrapporten
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
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Form og indhold i kommunal ramme for dagtilbud
00.01.00.I00

18/8057

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget en ny dagtilbudslov, som betyder en række ændringer.
En af de tilpasninger, som følger af den ny dagtilbudslov, er at kommunalbestyrelsen ikke
længere skal godkende mål og pædagogiske læreplaner for hvert enkelt dagtilbud eller drøfte
dagtilbuddets evalueringer af læreplanen.
Kommunalbestyrelsen skal fremover i stedet fastsætte og offentliggøre kommunens
overordnede rammer for dagtilbudsområdet, herunder eventuelle prioriterede indsatser på
området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer medvirker til, at
dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven, samt at rammerne
medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. På baggrund af
disse rammer og prioriterede indsatser skal kommunalbestyrelsen hvert andet år sikre en
politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.
Kommunalbestyrelsen skal som en del af rammerne fastsætte retningslinjer for
dagtilbuddenes samarbejde med øvrige relevante aktører. Det omfatter:


Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen



Samarbejdet mellem dagtilbud og f.eks. sundhedsplejen og PPR



Videregivelse af oplysninger ved børns overgange f.eks. fra sundhedspleje til
dagtilbud og fra dagtilbud til SFO og skole.

Rammen for dagtilbuddene skal give et let tilgængeligt overblik over, hvilke rammer og
retningslinjer der er gældende for dagtilbud i Norddjurs Kommune samt hvilke prioriterede
indsatser, der er på området.
Rammen for dagtilbuddene skal ikke indeholde og uddybe alle retningslinjer, men det skal
fremgå hvilke der er aktuelle, og hvor de kan findes.
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Forvaltningen foreslår, at den kommunale ramme for dagtilbud i Norddjurs Kommune
kommer til at indeholde seks overordnede afsnit:


Kort beskrivelse af dagtilbudsområdet



Kvalitetsdata på dagtilbudsområdet (sprogvurderinger)



Retningslinjer for samarbejde med relevante aktører



Rammer for tilsyn



Prioriterede indsatser



Gældende politikker, handleplaner og retningsgivende dokumenter på området.

Indholdet i de seks afsnit uddybes i bilaget Form og indhold i ”Kommunale rammer for
dagtilbud”
Denne ramme vil fremover danne udgangspunkt for den politiske drøftelse af udviklingen på
dagtilbudsområdet, der skal finde sted hvert andet år.
Forvaltningen foreslår desuden, at drøftelsen af ”Kommunale rammer for dagtilbud” følger
behandlingen af skolernes kvalitetsrapport, der ligeledes skal behandles politisk hvert andet
år.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. form og indhold i ”Kommunale rammer for dagtilbud” godkendes.
2. drøftelsen af den ”Kommunale ramme for dagtilbud” følger behandlingen af skolernes
kvalitetsrapport.
Bilag:
1 Åben Kommunal ramme for dagtilbud

9125/19
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt
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24-01-2019

Regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet
00.01.00.G01

19/933

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november 2018 blev det besluttet, at der i
forbindelse med behandlingen af forslag til forenkling af kvalitetsrapporten også skal
behandles et forslag til hvordan der kan arbejdes med regelforenkling på skole- og
dagtilbudsområdet. Dette arbejde skal ses i forbindelse med at styrke og forbedre rammerne
for at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene og på skolerne samt at styrke det decentrale råderum.
Målet med processen er at skabe mere tid og organisatorisk kraft til at løfte kerneopgaven i
forhold til børnene og de unge.
Det er afgørende, at arbejdet med regelforenkling tager udgangspunkt i medarbejdernes
ønsker og erfaringer. Det er medarbejderne og lederne på dagtilbuddene og skolerne, som til
dagligt administrerer reglerne i mødet med borgerne. Der lægges derfor op til en proces, hvor
det er de lokale medudvalg der er omdrejningspunktet for at igangsætte de lokale processer
med at finde forslag til regelforenkling og at afprøve evt. tiltag.
Procesplan
Tid

Aktiviteter

24. januar 2019

Procesplan behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde.

7. februar 2019

Planen drøftes på lederforum på skole- og dagtilbudsområdet.

Februar-marts 2019

Orientering og drøftelse af igangsætning af arbejde på lokale
medudvalgsmøder og i forældrebestyrelser.

April-september 2019

Der arbejdes lokalt med tiltag og prøvehandlinger.

September-oktober 2019

Opsamling på forslag til regelforenkling og erfaringer med
prøvehandlinger behandles på lederforum.

31. oktober 2019

Opsamling på forslag til regelforenkling og erfaringer med

24

Børne- og ungdomsudvalget

24-01-2019

prøvehandlinger behandles på børne- og ungdomsudvalgets
møde.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

procesplanen

for

dagtilbudsområdet godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen
29.30.08.G01

17/2860

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,425 mio. kr. årligt
til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats.
Herved blev det muligt også at lade sundhedsplejens aktiviteter omfatte 2. årgang, som ellers
ikke er omfattet af det lovpligtige sundhedsplejetilbud og derfor blev antallet af årgange, som
sundhedsplejen undersøger i folkeskolen, udvidet fra tre til fire årgange (0., 2., 5. og 8.
årgang).
Den 21. august 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at budgetudvidelsen ophører, således
at sundhedsplejen fremover følger de tre lovpligtige årgange i folkeskolen og at aktiviteterne
på 2. årgang ophører.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard med
tilhørende indsatskatalog for sundhedsplejen.
Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. november 2018, at forslaget til en
ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen skal sendes til høring i
handicaprådet og bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til ny kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen er en udmøntning af
kommunalbestyrelsens beslutning om, at sundhedsplejens tiltag på 2. årgang afvikles med
henblik på at opnå de besluttede økonomiske besparelser.
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Justeringen af serviceniveauet for sundhedsplejen vil give en besparelse på 0,213 mio. kr. i
2019 stigende til 0,425 mio. kr. i overslagsårene 2020-22.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for sundhedsplejen godkendes.
Bilag:
1

Åben Kvalitetsstandard for sundhedsplejen

202244/18

2

Åben Indsatskatalog for sundhedsplejen

202243/18

3

Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen

222851/18

4

Åben Høringssvar

fra

Allingåbro

Børneby

-

Kvalitetsstandard

for 220575/18

sundhedsplejen
5

Åben Høringssvar

fra

Ørsted

Børneby

-

Kvalitetsstandard

for 219583/18

fra

Børneby

Toubro

-

Kvalitetsstandard

for 221899/18

Glesborg

Børneby

sundhedsplejen
6

Åben Høringssvar

sundhedsplejen
7

Åben Høringssvar

fra

-

kvalitetsstandard

og 3111/19

indsatskatalog for sundhedsplejen
8

Åben Høringssvar fra Vestre Skole - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen

216529/18

9

Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, Bestyrelsen - Kvalitetsstandard for 218632/18
sundhedsplejen

10 Åben Høringssvar fra Kattegatskolen, MED-udvalget - Kvalitetsstandard for 218631/18
sundhedsplejen
11 Åben Høringssvar

fra

Område

Auning

-

Kvalitetsstandard

sundhedsplejen
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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11.

24-01-2019

Status på brugen af sundhedsplejens åbne konsultation på skolerne
29.00.00.G00

19/1022

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har anmodet om en status på brugen af sundhedsplejens åbne
konsultationer på skolerne i Norddjurs Kommune.
En status er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at status på brugen af sundhedsplejens åbne konsultationer på
skolerne tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Status på brugen af sundhedsplejens åbne konsultation på skolerne
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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12.

24-01-2019

Forslag til kvalitetsstandard for § 32 tilbud
27.18.00.P23

19/929

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Med budgetaftalen 2019-2022 besluttede forligspartierne, at den specialpædagogiske enhed
fremover skal varetage den specialpædagogiske bistand og støtte i Norddjurs Kommune efter
servicelovens § 32 og dagtilbudslovens § 4, stk. 2. Hidtil er denne opgave blevet varetaget af
eksterne tilbud i nabokommuner.
Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra område Auning
og område Grenaa, tre medarbejdere fra specialpædagogisk enhed, to repræsentanter fra
forvaltningen samt skole- og dagtilbudschefen. Arbejdsgruppe har arbejdet med det
fremtidige samarbejde samt udvikling af tilbuddet. På baggrund heraf har arbejdsgruppen
udarbejdet en kvalitetsstandard samt en procedurebeskrivelse for det fremtidige samarbejde i
forhold til varetagelse af opgaven.
Forslaget til kvalitetsstandard for dagtilbudspladser efter servicelovens § 32 samt en
procedurebeskrivelse for samarbejdet er vedlagt som bilag.
Forslag

til

kvalitetsstandard

for

pladser

i

særligt

dagtilbud

med

tilhørende

procedurebeskrivelse for samarbejdet skal sendes til høring i handicaprådet samt bestyrelser
og lokaludvalg med tilknytning til dagtilbudsområdet. Høringsfristen fastsættes til den 18.
marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for § 32 tilbud sendes til
høring i handicaprådet samt bestyrelser og lokaludvalg med tilknytning til dagtilbudsområdet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

14702/19

2 Åben Beskrivelse af samarbejde om § 32 tilbud

10281/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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13.

24-01-2019

Retningslinjer vedrørende deltidspladser
28.00.00.G01

19/931

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af den ny dagtilbudslov den 29. maj 2018 er det besluttet, at der fra den 1.
januar 2019, skal tilbydes forældre på barsel- eller forældreorlov mulighed for en deltidsplads
på 30 timer i et dagtilbud i den periode forældrene har orlov (§27 b i dagtilbudsloven).
Tilbuddet skal gælde alle børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod
en reduceret egenbetaling.
Forvaltningen har undersøgt hos dagtilbuddene, hvordan de 30 timer bedst vil kunne indgå i
de øvrige rutiner, således at det skaber bedst sammenhæng for barnet. Tilbagemeldingen er, at
der er et stort ønske om, at tidsrummet for en deltidsplads bliver i tidsrummet fra kl. 8.30 –
14.30 hver dag.
Deltidspladsen foreslås at have opstart den første i den måned, hvor deltidspladsen ønskes fra
og afsluttes den sidste dag i den måned, hvor orloven ophører. Dette skal ses i forhold til
administration, bevilling og beregning af f.eks. økonomisk friplads og søskendetilskud.
Det indstilles derfor, at en deltidsplads i forbindelse med barselsorlov er i tidsrummet fra kl.
8.30 – 14.30, og at der er opstart fra den første i en måned og at deltidspladsen afsluttes den
sidste dag i den måned, hvor forældres orlov ophører.
Forslag til retningslinjer vedrørende deltidspladser sendes til høring i bestyrelserne på
dagtilbudsområdet. Høringsfristen fastsættes til den 18. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at retningslinjerne vedrørende deltidspladser sendes til høring i
forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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14.

24-01-2019

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2018
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Budget 2018

Opr.

Korr.

(mio. kr.)

budget

ekskl.

budget Forbrug

Forventet

ultimo

Afvigelse*

regnskab

driftsoverførslerne december
Drift
Anlæg

679,5

679,4

674,7

680,1

0,6

4,5

0,4

2,6

2,7

-1,8

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i Forventet forbrug af
(Mio. kr.)

alt

Børne- og ungdomsudvalget

overførsler
1,6

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 680,1 mio. kr. Dette svarer til
et merforbrug på samlet 0,6 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i
forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af
ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i 2018.
Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio.
kr. på socialområdet.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
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Overholdelse af udvalgets serviceramme
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes,
at udvalgets forbrug vil ligge på 2,8 mio. kr. over servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Budgettet er blevet reduceret med 1,2 mio. kr., så det korrigerede budget
nu udgør 3,3 mio.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. december 2018 på børne- og
ungdomsudvalgets område godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 10357/19
ultimo december 2018
2 Åben Anlægsoversigt - ultimo december 2018
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.

34

9485/19

Børne- og ungdomsudvalget

15.

24-01-2019

Drøftelse af iværksættelse af yderligere budgetanalyser på eget fagudvalgsområde
00.22.00.S00

19/990

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 15. januar 2019 en tidsplan og procedure for
budget 2020-2023 og har valgt følgende emner, der skal belyses nærmere i budgetanalyser
forud for budget 2020:
1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?


En analytisk vurdering af det økonomiske



Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og
sammenhæng til det sociale område

2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til
forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis
kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til
garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.
Desuden ønsker økonomiudvalget, at få belyst status på arbejdet med sygefravær i løbet af 1.
halvår 2019.
Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 22. januar 2019 samme indstilling.
Det fremgår af forslaget til budgetprocedure og tidsplan, at fagudvalgene i et vist omfang kan
iværksætte yderligere budgetanalyser på eget område, og at dette skal drøftes på
fagudvalgsmøder i januar 2019.
Såfremt kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. januar 2019 godkender tidsplanen for
budgetprocessen for 2020-2023, så kan børne- og ungdomsudvalget drøfte og eventuelt
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beslutte, hvorvidt udvalget ønsker at iværksætte yderligere budgetanalyser og i givet fald
fastlægge analyseemnerne.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvorvidt udvalget ønsker
at iværksætte yderligere budgetanalyser på udvalgets område og i givet fald om hvilke emner.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der ikke skal iværksættes yderligere budgetanalyser
på udvalgets område. Baggrunden for dette er, at børne- og ungdomsudvalget ønsker, at
forvaltningen prioriterer budgetarbejdet og de allerede igangværende budgetanalyser –
herunder analyse af specialundervisning og inklusion samt arbejdet med forebyggelses- og
anbringelsesområdet, hvor der igangsat en gennemgang af alle anbringelses- og
aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. Heri indgår også
mulighederne for blandt andet at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, benytte flere
korttidsanbringelser og foretagen en mere målrettet visitation til de forebyggende
foranstaltninger.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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16.

24-01-2019

Status på formel høring i forbindelse med etablering af en ny skolestruktur
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet
at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune, der består af fem skoledistrikter:
Område Nord, område Midt, område Øst og område Vest samt Anholt. Områderne i Nord,
Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende
skoledistrikter. Område Vest, der udelukkende består af Auning Skole, fortsætter uændret
med indskoling, mellemtrin og overbygning. Ligeledes fortsætter Anholt uændret.
Den 29. oktober traf aftalepartierne bag budget 2019 og aftalen om den nye skolestruktur
beslutning om, at det bæredygtige skoletilbud, der skal etableres syd for Grenaa, skal placeres
i Toubroskolens bygninger, mens Mølleskolen lukkes. Skoletilbuddet syd for Grenaa indgår
som en del af område Øst.
Det er besluttet, at den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20.
Det følger af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der
skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det
fremgår ligeledes af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en
skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles
skolebestyrelse.
Inden kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om en skolelukning skal der
gennemføres

en

høringsproces

efter

retningslinjerne

i

bekendtgørelsen.

Når

kommunalbestyrelsen har godkendt høringsmaterialet, skal det offentliggøres på kommunens
hjemmeside og på de berørte skolers hjemmesider samt sendes direkte til de berørte
bestyrelser, hvorefter der starter en høring i mindst 8 uger. Ved udløbet af høringsperioden vil
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der gå yderligere 4 uger, inden kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning om
etableringen af den nye skolestruktur.
Den endelige beslutning skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft
fra skoleåret 2019/20.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. november 2018 høringsmaterialet og
tidsplanen for høringen. Den 14. november 2018 blev høringen annonceret på kommunens
hjemmeside, på de berørte skolers hjemmesider og sendt til bestyrelser i børnebyer og skoler.
Ved høringsfristens udløb den 10. januar 2019 var der modtaget 9 høringssvar, der er vedlagt
som bilag.
Fra høringsfristens udløb og frem til den 8. februar 2019 er der 4 ugers ”stand still periode”,
hvor der ikke må træffes politiske beslutninger om skolenedlæggelser.
Børne- og ungdomsudvalget og økonomiudvalget behandler derfor en sag om høring i
forbindelse med skolenedlæggelser og etablering af en ny skolestruktur i Norddjurs
Kommune på ekstraordinære møder henholdsvis den 18. februar 2019 og den 20. februar
2019. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om skolenedlæggelser og ny
skolestruktur på et ekstraordinært møde den 26. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1

Åben Oversigt over indsendte høringssvar vedr. etablering af en ny 7048/19
skolestruktur

2

Åben Høringssvar fra Julie Jensen - Etablering af en ny skolestruktur
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Åben Høringssvar fra Vestre Skoles bestyrelse - Etablering af en ny 7045/19
skolestruktur

4

Åben Høringssvar fra Fjellerup og omegns borgerforening - Etablering af en 7038/19
ny skolestruktur

5

Åben Høringssvar fra Kattegatskolen - Etablering af en ny skolestruktur

7040/19

6

Åben Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro 7035/19
Børneby - Etablering af en ny skolestruktur

7

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Etablering af en ny skolestruktur

7043/19

8

Åben Høringssvar fra Børneby Mølles bestyrelse og MED-udvalg - Etablering 7037/19
af en ny skolestruktur

9

Åben Høringssvar fra Børneby Glesborgs bestyrelse og MED-udvalg - 7036/19
Etablering af en ny skolestruktur

10 Åben Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Etablering af en ny 7041/19
skolestruktur
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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17.

24-01-2019

Status på førskoleindsatsen "En forskel for livet"
28.00.00.I00

16/1738

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Det er veldokumenteret, at investeringer i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig på sigt. Børn,
der tidligt har oplevet kvalitet i dagtilbud, klarer sig bedre i skolen og senere, som voksne på
arbejdsmarkedet. Det gælder i særlig grad for de børn, som er i udsatte positioner.
På den baggrund blev det med budgetaftalen pr. 20. september 2015 besluttet at tilføre
ressourcer til den tidlige, forebyggende indsats i Norddjurs Kommunes daginstitutioner og
dagpleje Indsatsen blev døbt ”En forskel for livet”.
I udviklingsplanen indgik 7 temaer:
1. Forældreinddragelse
2. Dagpleje
3. Dialog om kvalitet
4. Interaktioner
5. Sansemotorik og læring
6. Faglige vejledere
7. Kompetenceudvikling.
Dagtilbudsområdet har gennem de 7 temaer fået tilført ny viden, nye tilgange og metoder
samt en højere grad af fælles fokus på og fælles forståelse af kvalitet i dagtilbud.
Der er udarbejdet en status rapport, hvor der gives en status på hvert enkelt tema i
udviklingsplanen. Statusrapporten er vedlagt som bilag.
Med udgangen af 2018 er projektet formelt afsluttet.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at status på den tidlige og forebyggende førskoleindsats ”En
forskel for livet” godkendes.
Bilag:
1 Åben Status på førskoleindsatsen

9368/19

2 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum vedrørende en forskel for livet

14512/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Høringssvar fra Ørum Skole er vedlagt som bilag.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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18.

24-01-2019

Status på brugen af klageadgangen vedrørende mobning
17.00.00.K00

19/930

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
For at styrke indsatsen mod mobning i grundskoler og på ungdomsuddannelser har
Folketinget den 4. april 2017 vedtaget lov nr. 311 ”Lov om ændring af lov om elevers og
studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen”, som trådte i kraft pr. 1. august 2017.
Den nye lov har til formål at hjælpe skolerne med at udarbejde og gennemføre et effektivt
mobbeberedskab og sikre lokale løsninger på problemer med mobning.
Ved modtagelse af en klage over mobning skal skolen i første omgang selv foretage en
vurdering af, hvorvidt der er tale om mobning. Hvis skolen har vurderet, at der er tale om
mobning, skal skolelederen foretage de nødvendige ’her og nu’- foranstaltninger for at
afhjælpe problemet og indenfor 10 arbejdsdage fra skolen eller den kommunale forvaltning
har fået en henvendelse lave en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt kan bringes
til ophør.
Et

af

initiativerne

i

den

styrkede

indsats

er

at

berørte

børn

eller

deres

forældremyndighedsindehaver kan klage til kommunalbestyrelsen over de iværksatte
initiativer eller hvis de ikke får medhold i, at der er tale om mobning. Kommunalbestyrelsen
har på sit møde den 10. oktober 2017 besluttet, at kompetencen til klagebehandling er
delegeret til skole- og dagtilbudschefen.
Siden indførelsen af loven har forvaltningen ikke modtaget nogle klagesager vedrørende
mobning til behandling.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at status på brugen af klageadgangen vedrørende mobning tages
til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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19.

24-01-2019

Orientering fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om fremtidens ungeindsats
00.01.00.A00

18/13406

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde 24. oktober 2018 indgik sagen ”Udviklingen
af fremtidens ungeindsats.” Det blev besluttet at udsætte indstillingspunkt 1 til behandling på
udvalgsmødet

19.

december

2018.

Indstillingspunkt

1

lyder:

”Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at begrebet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
nedlægges fra og med 1. januar 2019, og at uddannelsesvejledningen i Norddjurs Kommune
herefter indgår som en integreret faglighed blandt de øvrige aktiviteter i ungeindsatsen.”
Baggrunden for sagen var et ønske om - efter Syddjurs Kommunes hjemtagning af egne UUopgaver - at skabe yderligere udvikling af uddannelsesvejledningen og bedre tværgående
sammenhæng mellem vejledningsopgaverne og de øvrige opgaver i Norddjurs Kommunes
ungeindsats.
I budgetaftalen 2019-2022 indgår desuden følgende: På arbejdsmarkedsområdet er
aftalepartierne enige om, at sammenhængen til det sociale område skal sikres, således
borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger fremover får deres indsats samlet
et sted med en plan og en gennemgående kontaktperson. Økonomiudvalget fremlægger
forslag på baggrund af oplæg fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og
plejeudvalget der sikrer omorganisering af forvaltningsorganiseringen, der understøtter en
helhedsorienteret sagsgang i ungeindsatsen. Forslagene skal udarbejdes under tidsmæssig
hensyn til de øvrige tilpasninger, der skal gennemføres som følge af budgetaftalen.
Målet hermed er bl.a. at sikre øget sammenhæng til det sociale område, således at borgere
med komplekse og sammensatte problemstillinger fremover får deres indsats samlet et sted
med én plan og en gennemgående kontaktperson.
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På den baggrund vurderer forvaltningen, at den videre udvikling af ungeindsatsen med fordel
kan udskydes til foråret 2019, hvor den forventes at kunne indgå i en samlet udvikling af
ungeindsatsens arbejde, herunder også med inddragelse af budgetforligets målsætninger.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 24. oktober 2018 at
undersøge udviklingstiltag i andre kommuner. Et notat med oplysninger om, hvordan
udvalgte kommuner har valgt at organisere sig på ungeområdet, er vedlagt til inspiration for
det videre arbejde med UU og ungeindsatsen i Norddjurs Kommune.
Forvaltningen foreslår derfor, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på nuværende
tidspunkt kun træffer beslutning om, at UU Djursland, som fra 1. januar 2019 kun omfatter
uddannelsesvejledere fra Norddjurs Kommune, skifter navn til UU Norddjurs. Derudover
foreslås, at den videre udvikling af Norddjurs Kommunes UU og ungeindsats afventer et
samlet forslag til ændringer, herunder de ændringer, der er besluttet i Budgetforlig 2019-22. I
den forbindelse kan eventuelt besluttes, at emner fra det samlede ændringsforslag kan sendes i
høring hos relevante høringspartnere.
Endvidere besluttede erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på samme møde, at forvaltningen
inden december-mødet skulle optage dialog med Syddjurs Kommune om fordeling af
Syddjurs Kommunes andel af udgifterne til ledelse, administration og husleje i 2019.
Syddjurs Kommune tilkendegiver, at lovændringen af 29. maj 2018 om ”Lov om kommunal
indsats om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
m.v.” naturligt medfører behov for en omorganisering af de kommunale opgaver i
ungeindsatsen.
På den baggrund finder Syddjurs Kommune ikke, at der er anledning til, at Syddjurs
Kommune efter hjemtagningen af UU-opgaverne bør bidrage til ledelsen af Norddjurs
Kommunes ungeindsats.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
1. UU Djursland pr. 1. januar 2019 skifter navn til UU Norddjurs.
2. der tages stilling til den videre udvikling af UU og ungeindsatsen, når forslag til
implementering af budgetforliget vedrørende ungeindsatsens organisering foreligger;
forventeligt i foråret 2019.
Bilag:
1 Åben Eksempler på organisering af ungeindsatsen

218928/18

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 19-12-2018
3. Godkendt
4. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gjorde opmærksom på, at forslag/oplæg til
organisering af ungeindsatsen præsenteres jf. budgetaftalen for udvalget inden
økonomiudvalget.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets protokolleringer fra den 24. oktober 2018
vedrørende uddannelsesvejledningen skal indgå i oplægget.
Sagen sendes til børne- og ungdomsudvalget til orientering.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter orienteringen fra
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker at afgive høringssvar, når fremtidens UU Norddjurs skal
udformes af AEU til foråret.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Redegørelse for ankesager på børn- og ungeområdet 2018
00.01.00.G00

13/1589

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget har anmodet forvaltningen om en redegørelse for ankesagerne på
børne- og ungeområdet i 2018. På baggrund af forvaltningens sagsgennemgang kan orienteres
om følgende:
I 2018 har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 26 børne- og ungesager fra Norddjurs Kommune.
Af disse 26 sager er:


15 blevet stadfæstet. Heraf er to sager delvist stadfæstet, idet dele af Norddjurs
Kommunes afgørelser blev hjemvist til fornyet behandling. De to sager tæller således
også med i antallet af hjemvisninger.



4 blevet ændret, fordi Ankestyrelsen var helt eller delvist uenig i Norddjurs
Kommunes afgørelse.



9 er blevet hjemvist til fornyet behandling på baggrund af utilstrækkelig
dokumentation. Heraf er to delvist hjemvist, idet dele af Norddjurs Kommunes
afgørelse blev stadfæstet i Ankestyrelsen.

Samlet set svarer det til en omgørelsesprocent på 50 procent (13/26).
Antallet af hjemviste eller ændrede afgørelser, skal ses i relation til, at Norddjurs Kommune
ca. har 1200 aktive sager på børne- og ungeområdet, hvori der løbende træffes flere
afgørelser.
Vedlagt er forvaltningens opgørelse over ankesagerne med aktuel status på, hvad Norddjurs
Kommune har foretaget sig i hver enkelt sag siden Ankestyrelsens afgørelse. Af teksten under
skemaet fremgår Ankestyrelsens faglige begrundelse for omgørelse i hvert enkelt tilfælde.
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Det kan oplyses, at en stor del af omgørelserne skyldes, at Ankestyrelsen vurderer, at sagerne
ikke har været tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Det medfører, at de
anmoder Norddjurs Kommune om at indhente yderligere oplysninger. Det bemærkes dog i
den sammenhæng, at genbehandlingen godt kan føre til det samme resultat.
Det bemærkes, at enhver omgørelse, hvad end den begrundes i utilstrækkelig dokumentation
eller andet, er beklagelig og så vidt muligt skal undgås. Norddjurs Kommune bestræber sig på
at yde en fagligt kvalificeret og individuel behandling i forhold til hver enkelt sag. Alligevel
hænder det, at der sker fejl, eller at Ankestyrelsen vurderer sagerne anderledes end Norddjurs
Kommunes medarbejdere. Ofte er der tale om komplekse sager, hvis håndtering fordrer
individuelle skøn og stillingtagen. Det betyder også, at afgørelserne vil være behæftet med en
vis usikkerhed.
Det er forvaltningens vurdering, at forløbet med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task
Force har forbedret kvaliteten af Norddjurs Kommunes sagsbehandling på børne- og
ungeområdet. Dette fremgår også af seneste statusrapport, som Task Forcen har udarbejdet på
baggrund af Norddjurs Kommunes afsluttende redegørelse i december 2017.
Task forcen skriver:
”Samlet set viser sagsgennemgangen en forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold
til den indledende måling, da der konstateres færre mangler i sagsbehandlingen, ligesom
kvaliteten heraf vurderes bedre. Ankestyrelsen konstaterer også en forbedring i forhold til, om
der konstateres særligt kritisable forhold i sagsbehandlingen.
Det er Task Forcens overordnede vurdering, at Norddjurs Kommune har arbejdet målrettet
med at sikre gode rammer for ensartethed samt kvalitet og lovmedholdelighed i
sagsbehandlingen. Det er endvidere Task Forcens vurdering, at Norddjurs Kommune med det
igangsatte udviklingsarbejde er langt i udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen”
(Statusrapport, Task Force på børne- og ungeområdet s. 4)
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Det anerkendes, at der fortsat er rum for forbedringer. Norddjurs Kommune arbejder løbende
på at sikre kvalitet i afgørelserne, optimere arbejdsgange og udvikle medarbejdernes
kompetencer i forhold til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at redegørelsen for ankesagerne på børne- og ungeområdet i
2018 drøftes.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2018 inkl. opfølgning

10305/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Der afholdes et dialogmøde mellem formandskabet i børne- og ungdomsudvalget og MEDudvalget på myndighedsområdet om mulighederne for at nedbringe omgørelsesprocenten.

49

Børne- og ungdomsudvalget

21.

24-01-2019

Ankeafgørelser
27.24.33.A00

19/189

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra
Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning.
Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december 2018 er der modtaget 3 nye
ankeafgørelser (nr. 27-29), hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet
afgørelse. Heraf er én af sagerne blevet stadfæstet, én er blevet ændret og én sag er blevet
delvist ændret og hjemvist.
Der er modtaget én afgørelse hvor Klagenævnet for Specialundervisning har truffet afgørelse i
2018 (nr. 01). Sagen er blevet stadfæstet.
Der er ikke kommet nye afgørelse, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget.
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 2018 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
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2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Klagenævnet for Specialundervisning

10308/19

3 Åben Ankeafgørelser 2018 - Børn og unge-udvalget

10311/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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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 december 2018

10392/19

2 Åben Anbringelser 2014-2018

10410/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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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 første halvår af 2019.
Arbejdsplanen for første halvår 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
første halvår 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan første halvår 2019

14679/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalgets studietur i Danmark med fokus på specialundervisning,
inklusion og trivsel finder sted den 4. og 5. april 2019.
Forvaltningen udarbejder forslag til program for studieturen.
Tom Bytoft deltog ikke i behandling af punktet.
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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:


Ny årlige undersøgelse af kommunernes sagsbehandling på området for udsatte børn
og unge.
Brev fra børne- og socialministeriet er vedlagt som bilag.



Oversigt over ind og udmeldelser for skolerne i Norddjurs Kommune.
Oversigt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brev til kommunerne om ny årlig undersøgelse af kommunernes 1081/19
sagsbehandling på området for udsatte børn og unge
2 Åben Ind og udmeldelser

7994/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-01-2019
Godkendt.
Tom Bytoft og Kristina Hviid deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Bilagsoversigt
2.

Samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
1.

Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens Fjellerup og
Stenvadafdelinger på Mølleskolen (221301/18)

2.

Luftfoto og plantegning - Forslag til samling af Djurslandsskolens afd.
Damgården og Djursvej i Ørum (221288/18)

3.

Tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser (221467/18)

4.

Høringssvar fra Distrikt Ørum (6439/19)

5.

Høringssvar fra Djurslandsskolen (6566/19)

6.

Høringssvar fra Børneby Mølle (9307/19)

7.

Luftfoto for Ørum Skole og Ørum Aktiv Center - Parkeringsområder markeret
med hhv. rød og hvid farve (10021/19)

8.

Luftfoto og plantegning for Ørum Skole - D-fløj og F-fløj markeret med hhv. blå
og gul (10047/19)

3.

Kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse
1.

4.

Forslag til kommissorium for styregruppe vedrørende 10. klasse (10413/19)

Godkendelse af driftsoverenskomst med Viden Djurs om drift af 10. klasse
1.

Forslag til driftsoverenskomst mellem Viden Djurs og Norddjurs Kommune
(10383/19)

2.

Bilag til driftsoverenskomst - Tilbud fra Viden Djurs 10. klasse (200187/18)

3.

Bilag til driftsoverenskomst - Notat om præcisering af tilbud fra Viden Djurs
vedrørende 10. klassetilbud (208098/18)

4.

Bilag til driftsoverenskomst - Aftale om psykologbistand mellem PPR Norddjurs
og Viden Djurs (8360/19)

5.

Bilag til driftsoverenskomst - Oversigt over løst inventar i 10. klasse Center
Djursland (9297/19)

6.

Bilag til driftsoverenskomst - Virksomhedsoverdragelse af 10. klasse Center
Djursland (10382/19)
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5.

Godkendelse af revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning
1.

7.

Form og indhold i kvalitetsrapporten (8649/19)

Form og indhold i kommunal ramme for dagtilbud
1.

10.

Revideret driftsoverenskomst for EUD10 tilbud i Auning (10388/19)

Form og rammer for kvalitetsrapporten
1.

8.

24-01-2019

Kommunal ramme for dagtilbud (9125/19)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsplejen
1.

Kvalitetsstandard for sundhedsplejen (202244/18)

2.

Indsatskatalog for sundhedsplejen (202243/18)

3.

Høringssvar

fra

handicaprådet

-

Kvalitetsstandard

for

sundhedsplejen

(222851/18)
4.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen
(220575/18)

5.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen
(219583/18)

6.

Høringssvar fra Børneby Toubro - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen
(221899/18)

7.

Høringssvar fra Glesborg Børneby - kvalitetsstandard og indsatskatalog for
sundhedsplejen (3111/19)

8.

Høringssvar fra Vestre Skole - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen (216529/18)

9.

Høringssvar

fra

Kattegatskolen,

Bestyrelsen

-

Kvalitetsstandard

for

Kvalitetsstandard

for

sundhedsplejen (218632/18)
10. Høringssvar

fra

Kattegatskolen,

MED-udvalget

-

sundhedsplejen (218631/18)
11. Høringssvar fra Område Auning - Kvalitetsstandard for sundhedsplejen
(216528/18)
11.

Status på brugen af sundhedsplejens åbne konsultation på skolerne
1.

Status på brugen af sundhedsplejens åbne konsultation på skolerne (10291/19)
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Forslag til kvalitetsstandard for § 32 tilbud
1.

Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (14702/19)

2.

Beskrivelse af samarbejde om § 32 tilbud (10281/19)

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo december 2018
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo
december 2018 (10357/19)

2.
16.

Anlægsoversigt - ultimo december 2018 (9485/19)

Status på formel høring i forbindelse med etablering af en ny skolestruktur
1.

Oversigt over indsendte høringssvar vedr. etablering af en ny skolestruktur
(7048/19)

2.

Høringssvar fra Julie Jensen - Etablering af en ny skolestruktur (7031/19)

3.

Høringssvar fra Vestre Skoles bestyrelse - Etablering af en ny skolestruktur
(7045/19)

4.

Høringssvar fra Fjellerup og omegns borgerforening - Etablering af en ny
skolestruktur (7038/19)

5.

Høringssvar fra Kattegatskolen - Etablering af en ny skolestruktur (7040/19)

6.

Høringssvar fra fællesbestyrelse og MED-udvalg ved Allingåbro Børneby Etablering af en ny skolestruktur (7035/19)

7.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Etablering af en ny skolestruktur (7043/19)

8.

Høringssvar fra Børneby Mølles bestyrelse og MED-udvalg - Etablering af en ny
skolestruktur (7037/19)

9.

Høringssvar fra Børneby Glesborgs bestyrelse og MED-udvalg - Etablering af en
ny skolestruktur (7036/19)

10. Høringssvar fra Norddjurs Fælles Elevråd - Etablering af en ny skolestruktur
(7041/19)
17.

Status på førskoleindsatsen "En forskel for livet"
1.

Status på førskoleindsatsen (9368/19)

2.

Høringssvar fra Distrikt Ørum vedrørende en forskel for livet (14512/19)
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19.

Orientering fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om fremtidens ungeindsats
1.

20.

Eksempler på organisering af ungeindsatsen (218928/18)

Redegørelse for ankesager på børn- og ungeområdet 2018
1.

21.

24-01-2019

Ankeafgørelser 2018 inkl. opfølgning (10305/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2018 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(10309/19)

22.

23.

2.

Ankeafgørelser 2018 - Klagenævnet for Specialundervisning (10308/19)

3.

Ankeafgørelser 2018 - Børn og unge-udvalget (10311/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Underretninger ultimo december 2018 (10392/19)

2.

Anbringelser 2014-2018 (10410/19)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

24.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan første halvår 2019 (14679/19)

Orientering
1.

Brev til kommunerne om ny årlig undersøgelse af kommunernes sagsbehandling
på området for udsatte børn og unge (1081/19)

2.

Ind og udmeldelser (7994/19)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kristina Hviid (V)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)
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