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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, 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:


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.
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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:


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
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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
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:
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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;


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.
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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.
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
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med hhv. blå og gul
9

Åben Høringssvar til forslag 2 fra Djurslandsskolen

29043/19

10 Åben Revideret tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to 31248/19
adresser
11 Åben Forslag 3 til samling af Damgården og Djursvej i Ørum - Luftfoto og 30461/19
plantegning
12 Åben Forslag 2 til samling af Damgården og Djursvej i Ørum - Luftfoto og 30460/19
plantegning
13 Åben Forslag 1, 2 og 3 til samling af Djurslandsskolens afdelinger på 30818/19
Djursvej og Damgården i Ørum
14 Åben Høringssvar til forslag 3 fra Djurslandsskolen og bestyrelsen

30896/19

15 Åben Høringssvar til forslag 3 fra Område Midt, overgangsbestyrelse og 30918/19
MED-udvalg samt bestyrelsen fra Distrikt Ørum
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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Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Jens
Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra et flertal i
børne- og ungdomsudvalget om arealfordeling ved samlingen af Djurslandsskolens
nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på Mølleskolen.
Desuden tiltrådte et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper
Bjerregaard (V), Jens Meilvang (I), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) ønsket fra et
flertal i børne- og ungdomsudvalget om at daginstitutionen Møllehaven skal have mulighed
for at kunne anvende Mølleskolens udearealer i samme omfang som i dag.
Ulf Harbo (Ø) tager forbehold

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-02-2019
Allan G. Jørgensen (A) fremsatte forslag om at sagen tilbagesendes til børne- og
ungdomsudvalget.
Kommunalbestyrelsen godkendte at sagen tilbagesendes til børne- og ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
Forvaltningens tilføjelse, den 19. februar 2019:
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. februar 2019 besluttet at tilbagesende sagen
om samling af Djurslandskolens afdelinger på to adresser til børne- og ungdomsudvalget.
Hvad angår samlingen af Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på
Mølleskolen, har et flertal i børne- og ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 24. januar 2019
besluttet følgende arealfordeling mellem Djurslandsskolen og Møllehaven:


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.
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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.

Desuden besluttede et flertal på mødet i børne – og ungdomsudvalget den 24. januar 2019, at
Møllehaven får mulighed for at kunne anvende Mølleskolens udearealer i samme omfang som
på nuværende tidspunkt.
Hvad angår samling af Djurslandsskolens nuværende afdelinger på Damgården og på
Djursvej, er der nu tre forskellige forslag til arealfordeling mellem Djurslandsskolen og Ørum
Skole:


Forslag 1: Er forvaltningens forslag, som fremgik af sagsfremstillingen til børne- og
ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2019.



Forslag 2: Er fremkommet dels på baggrund af høringssvar fra overgangsbestyrelsen
for område Midt samt Ørum Skoles bestyrelse og MED-udvalg, og dels på et
dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og bestyrelsen i Distrikt Ørum /
overgangsbestyrelse i område Midt.
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Forslag 2:
Forslaget indebærer, at Djurslandsskolen i stedet tildeles Ørum Skoles F-fløj og, at der
etableres en elevator til F-fløjen. Ligeledes indebærer forslag 2, at p-pladsen ved Ørum
Skole anvendes som skolegård for Djurslandsskolen således, at skolegården mellem
nuværende indskoling og mellemtrin kan anvendes af Ørum Skole. Et luftfoto og en
plantegning, som viser forslag 2, er vedlagt som bilag.
Djurslandskolen har udarbejdet et høringssvar til forslag 2, som er vedlagt som bilag.


Forslag 3: Er udarbejdet på baggrund af dialoger mellem Djurslandsskolen og Ørum
Skole. Disse dialogmøder blev etableret, som følge af, at børne- og ungdomsudvalget
på sit møde den 24. januar 2019 besluttede at udsætte stillingtagen til arealfordelingen
til udvalgets møde 28. februar 2019 med henblik på at skabe yderligere dialog mellem
Djurslandsskolen og Ørum Skole.

Forslag 3:
Det kan oplyses, at ledelserne på de to skoler er enige om det alternative forslag 3.
Både bestyrelsen på Ørum Skole / overgangsbestyrelsen for område Midt, MED-udvalget på
Ørum Skole og bestyrelsen på Djurslandskolen har udarbejdet høringssvar til forslag 3.
Høringssvarene til forslag 3 er vedlagt som bilag.
Forslaget indebærer, at:


Djurslandsskolen overtager lokaler på 1. sal af den del af Ørum Skole, som på nuværende
tidspunkt rummer skolens overbygningselever (F-Fløjen). Lokalerne vil blive anvendt til
Djurslandsskolens administrative personale, personale- og forberedelseslokaler for øvrigt
personale samt til lederkontorer og mødelokaler. Der etableres ikke elevator til lokalerne.



Djurslandsskolen overtager Ørum Skoles nuværende kantineområde, som er placeret i
etagen under F-fløjen, og som kun i begrænset omfang anvendes af Ørum Skole. En
række træningsfaciliteter flyttes fra Djurslandsskolens nuværende lokaler på Djursvej til
kantineområdet.
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Djurslandsskolen overtager Ørum Skoles nuværende billedkunstlokale og natur/tekniklokale, som ligeledes er placeret i stueetagen under F-fløjen. Samtidig overtager
Djurslandsskolen et gangareal som fører til bl.a. billedkunstlokale og natur/tekniklokalet.
Desuden overtager Djurslandsskolen de to toiletter, som er placeret i gangarealet, og det
ene af de to toiletter udvides til at være et handicaptoilet.



Fysiklokale, sløjdlokale og madkundskabslokale, som ligger i samme fløj, deles fortsat
mellem Ørum Skole og Djurslandsskolen - dog således, at Ørum Skoles adgang til de tre
lokaler sker via en facadedør i sløjdlokalet. Fremadrettet vil Ørum Skoles
natur/teknikundervisning være i fysiklokalet, mens billedkunstlokalet flyttes til to
klasselokaler i Ørum Skoles nuværende mellemtrinsfløj.



Djurslandsskolen overtager et større udendørs legeområde kaldet ”tarzanbanen”, der er
placeret vest for Djurslandsskolens lokaler på Djursvej 10, som tidligere har været delt
mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole.



Djurslandsskolen overtager et mindre grønt område mellem Ørum Skoles F-fløj og
Djurslandsskolens nuværende lokaler på Djursvej.



Ørum Skole bevarer herudover de indendørs og udendørs arealer, som skolen råder over
på nuværende tidspunkt.

Et luftfoto og en plantegning, som viser forslag 3, er vedlagt som bilag.
En beskrivelse af forslag 1, 2 og 3 til samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum er
samlet i ét dokument, der er vedlagt som bilag.
Desuden er der vedlagt en revideret tidsplan.
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.
På nuværende tidspunkt vurderes det, at der skal anvendes 0,5 mio. kr. til flytning, 0,8 mio.
kr. til ombygninger mv. i forbindelse med samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og
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0,2 mio. til ombygninger mv. i forbindelse med samling af Djurslandsskolens afdelinger på
Mølleskolen.
Det skal bemærkes, at forvaltningen vurderer, at forslag 3 til samling af Djurslandsskolens
afdelinger i Ørum medfører omtrentlig samme udgift som forvaltningens oprindelige forslag.
Jf. tidsplanen, så vil der bliver udarbejdet en anlægssag med konkrete forslag til anvendelsen
af midlerne, der skal behandles på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 28. maj 2019 og
efterfølgende i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 11. og den 18.
juni 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Forslaget til samling af Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup på
Mølleskolen og til fordeling af arealerne mellem Møllehaven og Djurslandskolen
godkendes.
2. Forslaget til samling af Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og Damgården på
Djursvej og forslag 3 til fordeling af arealer mellem Ørum Skole og Djurslandskolen
godkendes.
3. Den reviderede tidsplan for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger på henholdsvis
Mølleskolen og Ørum Skole godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Ad 1.
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Cay Wulff
Sørensen og Pia Bjerregaard tiltræder indstillingen.
Jytte Schmidt tiltræder ikke indstillingen, da der er usikkerhed om det samlede elevtal på
Djurslandsskolen. Derfor indstiller Jytte Schmidt, at beslutningen om omfanget af benyttelsen
af Mølleskolen udskydes til august måned 2019.
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Ulf Harbo kan ikke tiltræde indstillingen med baggrund i høringssvaret fra Djurslandsskolen:
”Vi ser fortsat med bekymring på den samlede økonomiske ramme med den prioriteringsliste
som er udarbejdet og frygter, at midlerne er brugt inden vi fx kommer til etablering af
ungdomsmiljø og inddeling af lokaler i mindre rum. Vi mener fortsat ikke, at der er den
nødvendige økonomiske ramme til at sammenlægge fire specialskoleafdelinger til to således
der skabes et specialpædagogisk tilbud med læring og trivsel for eleverne og et godt
arbejdsmiljø for medarbejderne.
Vi ønsker en god og forsvarlig løsning for den påtænkte sammenlægning mellem afdelingerne
på Djursvej og Damgården og foreslår, at man prioriterer at lave én god løsning frem for to
halve for vores nuværende og kommende specialskoleelever. En mulig løsning kunne derfor
være, at afdelingerne i Fjellerup og Stenvad forbliver i de nuværende og fungerende rammer,
indtil der er den fornødne økonomi til stede.”
Ad 2.
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Cay Wulff
Sørensen, Pia Bjerregaard og Jytte Schmidt tiltræder indstillingen.
Ulf Harbo tiltræder ikke indstillingen.
Ad 3.
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Jørgensen, Cay Wulff
Sørensen og Pia Bjerregaard tiltræder indstillingen.
Jytte Schmidt og Ulf Harbo tiltræder ikke indstillingen.

12

Børne- og ungdomsudvalget

2.

28-02-2019

Henvendelse om etablering af en friskole i Ørum
00.22.00.G01

19/2340

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har den 14. januar 2019 afholdt et møde med fem repræsentanter for en
gruppe af forældre i Ørum, der arbejder på at etablere en friskole i byen. Det er planen, at
forældrene vil skaffe finansiering til opførelsen af en ny skolebygning, der kan rumme et
samlet skoletilbud for elever i 0. – 9. klasse. Målet er at etablere friskolen med skolestart i
august 2020.
De fem forældrerepræsentanter oplyste på mødet, at de er medlemmer af en styregruppe, der
koordinerer arbejdet, indtil der efter planen i løbet af foråret 2019 kan afholdes en stiftende
generalforsamling og vælges en bestyrelse for den nye friskole.
På mødet blev der kvitteret for forældregruppens selvstændige initiativ og der blev givet
udtryk for, at Norddjurs Kommune står til rådighed for en videre dialog med styregruppen. I
den forbindelse blev det samtidig aftalt på mødet, at styregruppen skulle fremsende en række
punkter, som den gerne vil have, at kommunalbestyrelsen tager stilling til i forhold til en ny
friskole i Ørum.
På den baggrund har Norddjurs Kommune modtaget en skrivelse, hvor der anmodes om en
politisk stillingtagen til:
1. at den nuværende overbygning på Ørum Skole bibeholdes i skoleåret 2019/20 og
således ikke som vedtaget i forbindelse med budget 2019 flyttes til Kattegatskolen,
Åboulevarden i Grenaa med virkning fra august 2019.
2. at den fløj på Ørum Skole, der rummer både faglokaler og klasseværelser (den østlige
F-fløj med to etager), udlejes til en kommende friskole fra og med skoleåret 2020/21.
Det forudsættes i den forbindelse, at der flyttes så mange elever fra Ørum Skole til den
nye friskole, at det vil medføre en lukning af det kommunale skoletilbud i Ørum.
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Skrivelsen fra styregruppen er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at Djurslandsskolen også benytter faglokalerne på Ørum Skole. Lokalerne
i F-fløjen kan derfor ikke udlejes fuldt ud til en ny friskole.
Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudse de samlede økonomiske konsekvenser
for Norddjurs Kommune i 2019 og 2020 ved etableringen af en friskole i Ørum eller ved en
eventuel flytning af et større antal overbygningselever til andre, eksisterende friskoler eller til
kommunale skoler i andre kommuner. Dette skyldes, at økonomien afhænger af, hvor mange
elever, der i givet fald fravælger det kommunale skoletilbud, og dermed hvor mange klasser,
som kan nedlægges i Norddjurs Kommunes egne skoler.
Det skal imidlertid bemærkes, at en bibeholdelse af overbygningen på Ørum Skole i skoleåret
2019/20 vil betyde, at det ikke er muligt at realisere den fulde besparelse ved en flytning af
overbygningen til Åboulevarden i Grenaa, der er indregnet i budgettet for 2019 og 2020.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til indholdet i den henvendelse, som
Norddjurs Kommune har modtaget fra en gruppe af forældre, der påtænker at etablere en
friskole i Ørum.
Bilag:
1 Åben Skrivelse fra styregruppe

31257/19

2 Åben Skrivelse fra forældregrupen bag friskolen

35261/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Efter udsendelse af dagsorden har Norddjurs Kommune modtaget en uddybende beskrivelse
af den henvendelse, der er fremsendt af forældregruppen bag friskolen. Skrivelsen er vedlagt
som bilag.
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Eftersom et flertal i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 godkendte Norddjurs
Kommunes nye skolestruktur, inklusiv flytning af overbygningen fra Ørum Skole til
Åboulevarden i Grenaa, kan et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Allan
Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Pia Bjerregaard, Cay Wulff Sørensen
og Jytte Schmidt ikke imødekomme den del af henvendelsen, der vedrører en udsættelse af
flytningen af overbygningen til skoleåret 2020/21.
Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Pia
Bjerregaard, Cay Wulff Sørensen og Jytte Schmidt takker der ud over for henvendelsen og ser
frem til en fortsat åben dialog om friskoletilbud i Ørum, når den interesserede gruppe borgere
blandt andet har de formelle og juridiske rammer fastlagt.
Ulf Harbo indstiller, at forældregruppens ønske om at beholde overbygningen på Ørum Skole
og få mulighed for leje af lokaler på Ørum Skole imødekommes.
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Etableringen af et skoletilbud syd for Grenaa
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Det samlede antal mulige skolestartere i Norddjurs Kommune
Indskrivningen af elever, der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2019/20 er nu afsluttet.
Fordelingen af eleverne på de forskellige skoletilbud fremgår af tabel 1. Fordelingen er pr. 21.
februar 2019 og viser, hvor forældrene har udtrykt ønske om, at deres børn skal gå i skole. En
mere detaljeret oversigt over antallet af indskrevne elever er vedlagt som bilag.
Blandt de i alt 374 mulige skolestartere i Norddjurs Kommune er der 276 børn (ca. 74 pct.),
som skal starte i kommunens egne folkeskoler, 36 i kommunens friskoler, 24 i Syddjurs
Kommunes folkeskoler, 1 i andre kommuners skoler og 13 i friskoler i andre kommuner. 22
børn har fået udsat skolestarten og 2 børn forventes at starte i specialskole eller flytte inden
skoleårets start.
Til sammenligning kan det oplyses, at der i skoleåret 2018/19 var 367 mulige skolestartere i
0. klasse. Heraf var der 298 (ca. 81 pct.), som startede i Norddjurs Kommunes egne
folkeskoler, 29 i kommunens friskoler, 8 i Syddjurs Kommunes folkeskoler, 3 i andre
kommuners skoler og 1 i en friskole i en anden kommune. 25 børn fik udsat skolestarten, 1
barn startede i specialskole og 2 børn fraflyttede kommunen inden skoleårets start.
Tabel 1. Antal mulige skolestartere (0. klasse) i skoleårene 2018/19 og 2019/20
Skoleåret 2018/19

Skoleåret 2019/20

Norddjurs Kommunes folkeskoler

298

276

Friskoler i Norddjurs Kommune

29

36

Syddjurs Kommunes folkeskoler

8

24

Andre kommuners folkeskoler

3

1
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Skoleåret 2018/19

Skoleåret 2019/20

Friskoler i andre kommuner

1

13

Udsat skolestart

25

22

Andet

3

2

367

374

I alt

Tilmelding til 0. klasse i skoletilbud syd for Grenaa
Som det fremgår af ovenstående tabel 1 er der i det kommende skoleår 2019/20 en faldende
opbakning til Norddjurs Kommunes egne folkeskoler set i forhold til skoleåret 2018/19.
Problemet med en lav opbakning træder tydeligt frem i forbindelse med etableringen af et
skoletilbud syd for Grenaa i skoleåret 2019/20. Fordelingen af områdets mulige skolestartere
på de forskellige skoletilbud er vist i tabel 2.
Tabel 2. Antal mulige skolestartere (0. klasse) i skoleåret 2019/20 i Toubroskolens og
Mølleskolens nuværende distrikter (fordeling pr. 21. februar 2019)
Toubroskolen

Mølleskolen

Mølleskolen

(land)

(i alt)

Toubroskolen

6

2

2

Vestre Skole

2

1

7

Kattegatskolen

0

2

6

Friskoler i Norddjurs Kommune

0

1

3

Syddjurs Kommunes folkeskoler

6

8

11

Friskoler i andre kommuner

1

0

0

Udsat skolestart

0

2

4

Andet

1

0

0

I alt

16

16

33
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I Toubroskolens nuværende skoledistrikt er der i alt 16 mulige skolestartere. Heraf er det kun
forældrene til 6 børn, som har valgt, at deres barn skal starte på Toubroskolen her til sommer.
Det svarer til ca. 38 pct. af de mulige elever i skolens 0. klasse.
Til sammenligning var det i skoleåret 2018/19 8 ud af i alt 20 mulige skolestartere – svarende
til 40 pct. – som begyndte i 0. klasse på Toubroskolen.
Beslutningen om at etablere et skoletilbud syd for Grenaa har således ikke medført en stigning
i den lokale opbakning til Toubroskolen blandt forældrene i skolens eget nuværende
skoledistrikt.
Blandt de øvrige skolestartere i Toubroskolens nuværende distrikt er der 7 børn, som til
skoleåret 2019/20 er tilmeldt til folkeskoler og friskoler i Syddjurs Kommune, mens
forældrene til 2 børn ønsker, at børnene skal starte på Vestre Skole (begge har søskende på
Vestre Skole). Et enkelt barn forventes at starte i specialskole.
Tilsvarende kan det konstateres, at det i Mølleskolens nuværende distrikt kun er forældrene til
2 ud af i alt 16 mulige skolestartere med bopæl uden for Fuglsangkvarteret i Grenaa, som har
ønsket, at deres børn skal starte i 0. klasse på Toubroskolen i skoleåret 2019/20.
Blandt de øvrige 14 landbørn i Mølleskolens distrikt er der 8 børn, som er tilmeldt til
skolestart på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune, mens forældrene til 3 børn har ønsket, at
deres barn skal starte i folkeskolerne i Grenaa. Derudover er der 2 børn, hvis skolestart er
udskudt, og 1 barn, der skal starte på en af friskolerne i Norddjurs Kommune.
Hvis man ser på Mølleskolens nuværende distrikt som helhed, så kan det oplyses, at der ud af
de i alt 33 mulige skolestartere kun er 15 børn – svarende til ca. 45 pct. - som skal starte på
Norddjurs Kommunes egne folkeskoler. Derudover skal 11 børn starte på Rosmus Skole og 3
skal starte på friskoler i Norddjurs Kommune, mens 4 har fået skolestarten udsat.
Det skal bemærkes, at den lave opbakning til et kommunalt skoletilbud syd for Grenaa
formentlig vil medføre, at område Øst i budgetåret 2020 får så lavt et antal elever i 0. og 1.

18

Børne- og ungdomsudvalget

28-02-2019

klasse, at der kun vil blive tildelt budgetmidler til oprettelsen af 5 klasser på hvert af de to
klassetrin. I budgetåret 2019 er der afsat midler til 6 klasser i 0. klasse.
Dette vil medføre, at den gennemsnitlige klassekvotient på de to klassetrin bliver meget høj i
skoletilbuddene i Grenaa by, og at område Øst kan blive nødt til selv at finansiere oprettelsen
af en ekstra klasse for, at det er muligt at skabe plads til eventuelle tilflytterbørn i Grenaa.
Øvrige udfordringer i forbindelse med etableringen af et skoletilbud syd for Grenaa
På nuværende tidspunkt er der 58 elever på Toubroskolen, der fordeler sig på følgende måde
på de forskellige klassetrin:
Tabel 3. Aktuelt antal elever på Toubroskolen
0. kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

I alt

8

14

6

7

9

8

6

58

En mere detaljeret oversigt over antallet af indskrevne elever i alle Norddjurs Kommunes
folkeskoler er vedlagt som bilag.
Hvis alle de nuværende elever på Mølleskolen, der bor i den del af skolens distrikt, som ligger
uden for Fuglsangkvarteret i Grenaa, flyttes til Toubroskolen, vil det være muligt at styrke
skolens elevgrundlag i de enkelte klasser.
Samtidig vil det være muligt at reducere den gennemsnitlige klassekvotient i de skoletilbud,
der ligger i Grenaa by.
For at understøtte denne udvikling har børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 24. januar
2019 besluttet, at eleverne i den del af Mølleskolens skoledistrikt, som ligger uden for Grenaa
by, skal have et tilbud om skolebuskørsel til Toubroskolen, selv om eleverne vil have en
kortere afstand til skoletilbuddene i Grenaa. Desuden blev det besluttet, at der skal etableres et
opsamlingssted i Fuglsangkvarteret, hvor elever fra Grenaa by kan stige på skolebussen, hvis
forældrene ønsker at deres børn skal gå på Toubroskolen.
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På trods af tilbuddet om skolebuskørsel til Toubroskolen, så kan ledelsen i område Øst
imidlertid konstatere, at der er forældre i landdelen af Mølleskolens skoledistrikt, som meget
klart har meddelt, at de kun ønsker, at deres børn skal gå i et af skoletilbuddene i Grenaa, og
at de alternativt vil vælge at placere børnene i et skoletilbud i Syddjurs Kommune eller i en
friskole.
Aktuelt er der tale om forældrene til henholdsvis tre børn i indskoling og på mellemtrin (har
allerede fået reserveret tre pladser på Rosmus Skole) og et enkelt barn i indskolingen
(forældrene har også barn, der er kommende skolestarter). I begge tilfælde er der tale om
børn, som vil have en kortere afstand til Vestre Skole end til Toubroskolen.
Af hensyn til ligebehandlingen af alle forældre i landdelen af Mølleskolens nuværende
skoledistrikt vil en accept af, at de ovennævnte 4 børn får mulighed for at gå på Vestre Skole,
åbne op for, at alle forældre i området – og som minimum forældre med børn, som vil have en
kortere afstand til skoletilbuddene i Grenaa by end til Toubroskolen – kan have en berettiget
forventning om også at få muligheden for at vælge et skoletilbud i Grenaa by i stedet for
Toubroskolen.
Da en stor del af Mølleskolens landbørn har en kortere afstand til skoletilbuddene i Grenaa by
end til Toubroskolen, må det forventes, at der vil være flere end forældrene til de ovennævnte
4 børn, som vil ønske at benytte denne mulighed, hvis der åbnes op for en valgmulighed.
Valgfriheden vil imidlertid medføre, at muligheden for at skabe et bæredygtigt skoletilbud på
Toubroskolen bliver yderligere svækket. Omvendt vil en flytning af elever til skoletilbud i
Syddjurs Kommune eller til friskoler medføre en merudgift for Norddjurs Kommune med
mindre, at det skaber en mulighed for at reducere antallet af klasser i område Øst.
Det fremtidige elevgrundlag
Udfordringen med at skabe et bæredygtigt skoletilbud på Toubroskolen forstærkes ligeledes
af, at det fremtidige elevgrundlag ifølge den seneste befolkningsprognose er faldende i
Mølleskolens nuværende skoledistrikt og uændret i Toubroskolens skoledistrikt.
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Den forventede udvikling i antallet af 6-12 årige i de to skoledistrikter i perioden 2019-2025
fremgår af tabel 4.
Det skal bemærkes, at der i befolkningsprognosen ikke er foretaget en opdeling af
Mølleskolens skoledistrikt i en landdel og en bydel.
Tabel 4. Den forventede udvikling i antallet af 6-12 årige elever i Toubroskolens og
Mølleskolens nuværende skoledistrikter

Toubroskolens skoledistrikt

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

127

117

120

115

108

119

117

212

209

190

180

168

147

134

antal 6-12 årige
Mølleskolens skoledistrikt
antal 6-12 årige

Økonomiske konsekvenser
I 2019 er der foretaget en fordeling af budgettet på skoleområdet – herunder en fordeling
mellem det centrale og decentrale budget – der bl.a. er baseret på antallet af elever i område
Nord, Midt, Øst og Vest samt antallet af elever i friskoler og andre kommuners folkeskoler pr.
18. december 2018.
På nuværende tidspunkt er der fortsat en betydelig usikkerhed om størrelsen af de enkelte
udgifter på skoleområdet som følge af den ovennævnte usikkerhed om den endelige fordeling
af det samlede antal elever i primært område Øst mellem Norddjurs Kommunes skoletilbud,
friskolerne i kommunen samt folkeskoler og friskoler i andre kommuner.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. tilmeldingen til 0. klasse i skoletilbuddet syd for Grenaa drøftes.
2. der tages politisk stilling til, om alle elever, der er bosat i den del af Mølleskolens
nuværende skoledistrikt, som ligger uden for Fuglsangkvarteret i Grenaa, skal
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undervises på Toubroskolen, eller om forældrene skal have mulighed for frit at vælge
mellem et skoletilbud i Grenaa og Toubroskolen.
3. der tages politisk stilling til, om alle elever, der er bosat i Toubroskolens nuværende
skoledistrikt, skal undervises på denne skole, eller om forældrene skal have mulighed
for frit at vælge mellem et skoletilbud i Grenaa og Toubroskolen.
Bilag:
1 Åben Elevtal pr. 1. marts 2019

31240/19

2 Åben Indskrivning af elever

31235/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Ad 1.
Børne- og ungdomsudvalget drøftede tilmeldingen til 0. klasse i skoletilbuddet syd for
Grenaa.
Ad 2 og 3.
Børne- og ungdomsudvalget er ærgerlig over det svigtende lokale elevtal på
Toubroafdelingen, men vil af den grund ikke fratage forældre muligheden for at vælge den
skoleafdeling, som de ønsker jfr. indstillingens punkt 2 og 3. Børne- og ungdomsudvalget
beslutter derfor, at forældrene 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 Toubroafdelingen.
Børne- og ungdomsudvalget er opmærksom på de økonomiske udfordringer, som flere
skoledistrikter, herunder område Øst, vil have med den nye skolestruktur og imødekommer
derfor invitationen til dialog med overgangsbestyrelsen for område Øst og dermed
kvalificeringen af de omtalte udfordringer.
Børne- og ungdomsudvalget anbefaler alle partier i økonomiudvalget at have samme
opmærksomhed på de økonomiske udfordringer, når disse er kvalificeret i forhold til
drøftelsen af handlemuligheder indenfor budget 2019.
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Kriterier for frit skolevalg
17.20.01.G01

19/3909

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 7. november 2017 følgende kriterier for frit
skolevalg i Norddjurs Kommune:
Optagelse af elever på andre skoler end distriktsskolen sker efter følgende kriterier:


Skolen optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er 24. Dog gælder
det, at skoler med plads til tre spor på alle årgange må optage elever, indtil elevtallet i
hver klasse på en årgang er 26.



Hvis det af kapacitetsmæssige hensyn ikke er muligt at oprette et tilstrækkeligt antal
klasser for at optage alle elever, der ønsker indskrivning på en given skole, vil
optagelse af eleverne fra andre distrikter ske i følgende prioriterede rækkefølge:
A. Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge:
a.

Elever med søskende på skolen og elever, der kommer fra

daginstitutioner i distriktet.
b.

Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en
prioritetsorden.

B. Elever fra andre kommuner.


Elever kan skrives på venteliste, og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er
sket den 15. marts for det kommende skoleår.



Ved skolestart sker ønske om anden skole end distriktsskolen ved den
digitale indskrivning - i løbet af skoleforløbet retter du henvendelse til den ønskede
skole.



Elever, der optages efter frit skolevalg er ikke berettiget til befordring.
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Etableringen af den nye skolestruktur med område Nord, Midt, Øst og Vest samt Anholt og
indførelsen af en klassebaseret ressourcefordelingsmodel medfører, at der er behov for en
justering af kriterierne for frit skolevalg.
Det foreslås derfor, at optagelsen af elever fra andre områder/skoledistrikter sker efter
følgende kriterier:


Området/skoledistriktet optager elever, indtil elevtallet i hver klasse på en årgang er
25.



Hvis det af kapacitetsmæssige hensyn ikke er muligt at oprette et tilstrækkeligt antal
klasser

for

at

optage

alle

elever,

der

ønsker

indskrivning

i

et

givet

område/skoledistrikt, vil optagelse af eleverne fra andre områder/distrikter ske i
følgende prioriterede rækkefølge:
A. Elever fra Norddjurs Kommune i følgende rækkefølge:
a. Elever med søskende i området/distriktet og elever, der kommer fra
daginstitutioner i området/distriktet.
b.

Lodtrækning i det omfang, at pkt. a ikke fører til en
prioritetsorden.

B. Elever fra andre kommuner.


Fordelingen af elever i et område/skoledistrikt med flere undervisningssteder foretages
af den lokale områdeleder på baggrund af kriterier, der fastlægges af bestyrelsen i
området/skoledistriktet.



Ved fordelingen af elever til Toubroskolen kan der foreligge særlige politisk fastlagte
kriterier.



Elever kan skrives på venteliste, og endeligt svar kan gives efter, at klassedannelsen er
sket den 15. marts for det kommende skoleår.



Ved skolestart sker ønske om skift til andet område/skoledistrikt end ens eget ved den
digitale indskrivning: I løbet af skoleforløbet rettes henvendelse til det ønskede
område/skoledistrikt.



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

De nye kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune skal sendes til høring i bestyrelser.
Høringsfristen fastsættes til den 21. marts 2019.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de nye kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune
sendes til høring i bestyrelser.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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5.

28-02-2019

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.
Forslag til Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering skal sendes til høring i
bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen er fastsættes til den 23. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til Mål og Handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering sendes til høring i bestyrelser og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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6.

28-02-2019

Status på tværkommunalt samarbejde mellem Randers og Norddjurs Kommuner om
ledelse af den kommunale tandpleje
00.17.00.G01

17/15162

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Randers Kommune og Norddjurs Kommune indgik i efteråret 2017 et forpligtende
samarbejde om fælles ledelse af den kommunale tandpleje. Samarbejdsaftalen er vedlagt som
bilag.
Formålet med at indgå samarbejdsaftalen var blandt andet at:


få varetaget ledelsesopgaven af den kommunale tandpleje i Norddjurs Kommune
(jfr. længere tids vakant overtandlægestilling).



afsøge områder for et øget samarbejde, hvor man kan opnå en øget effektivisering
og kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne.

Aftalen om fælles ledelse indebærer blandt andet, at overtandlægen i Randers Kommune i
perioden fra den 1. november 2017 til den 31. maj 2019 også varetager ledelsen af tandplejen
i Norddjurs Kommune. Ledelsesopgaven er delt således, at overtandlægen er i Randers 3 dage
ugentligt og 2 dage ugentligt i Norddjurs. Norddjurs Kommune betaler 2/5 af udgifterne til
lederens løn og Randers Kommune betaler 3/5.
Den fælles overtandlæge refererer ledelsesmæssigt til sundhedschefen i Randers Kommune
og indgår samtidig i et tæt samarbejde med Norddjurs Kommunes socialchef, som har det
overordnede ansvar for budget og drift af Norddjurs kommunale tandpleje.
Af samarbejdsaftalen fremgår det, at der skal gennemføres en evaluering af den fælles ledelse
i efteråret 2018. Evalueringen skal sætte fokus på ledelsesopgaven og de fremadrettede
perspektiver i et fælleskommunalt samarbejde. Evalueringen af den fælles ledelse er nu
afsluttet.
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De væsentligste pointer fra evalueringen er:


Både overtandlægen og tandplejens medarbejdere er meget tilfredse med den fælles
ledelse.



Medarbejderne giver udtryk for, at deres behov for ledelse opfyldes i det daglige, og at
overtandlægen altid er til at komme i kontakt med når og hvis, der opstår behov for
det.



Medarbejderne fortæller, at den fælles ledelse fungerer i kraft af overtandlægens
særlige ledelsesstil, og fordi, at de to kommunale tandplejere er meget selvkørende i
det daglige. Medarbejderne er dog bekymrede for, om en anden overtandlægen vil
kunne varetage ledelsesopgaven lige så godt som den nuværende overtandlæge.



Overtandlægen og medarbejderne peger på flere områder, hvor der er potentiale for et
fremtidigt tættere samarbejde. Dette gælder både fælles undervisnings- og
kursusvirksomhed og løsningen af konkrete opgaver i driften – navnlig de opgaver,
som kræver høj grad af specialisering.

På baggrund af evalueringen og drøftelser med Randers Kommune anbefaler forvaltningen, at
samarbejdet om fælles ledelse i den kommunale tandpleje forlænges, således at overtandlæge
Lars Høvenhoff fortsat varetager ledelsesopgaven i både Randers Kommune og Norddjurs
Kommune frem til den 30. juni 2020.
Randers Kommune har givet tilsagn om, at de er indstillet på at forlænge samarbejdet med
fælles ledelse frem til 30. juni 2020.
Forvaltningen bemærker, at der er indgået en aftale med tandlægernes faglige organisation
(ATO) om, at den fælles ledelse kan videreføres frem til sommeren 2020.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at samarbejdsaftalen om tværkommunalt samarbejde mellem
Randers Kommune og Norddjurs Kommune om ledelse af den kommunale tandpleje
forlænges frem til den 30. juni 2020.
Bilag:
1 Åben Evaluering af fælles ledelse af tandplejen

30314/19

2 Åben Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune

31263/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Tiltrådt.
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7.

28-02-2019

Status på oprettelsen af kombinationstilbud på dagtilbudsområdet
28.00.00.G01

18/14910

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Med dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018, følger et krav om, at kommunerne
etablerer kombinationstilbud (§ 85a).
Enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for
pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid, tilbydes et kombinationstilbud.
Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig
med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning (privat
børnepasning).
Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov,
herunder det konkrete timemæssige omfang af både deltidspladsen og den fleksible pasning.
Et kombinationstilbud kan samlet ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et
alderssvarende dagtilbud, og den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i
gennemsnit.
Børne- og ungdomsudvalget vedtog den 20. september 2018 nedenstående 3 pakker:


20 timers dagtilbud / 31,5 timers privat pasning.



30 timers dagtilbud / 21,5 timers privat pasning.



10 timers dagtilbud / 11,5 timers privat pasning.

Forvaltningen kan oplyse, at pladsanvisningen i perioden den 1. juli 2019 til den 15. februar
2019

ikke

har

modtaget

ansøgninger

fra

kombinationstilbuddet.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

orienteringen

om

dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.

32

kombinationstilbuddet

på

Børne- og ungdomsudvalget

8.

28-02-2019

Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
14.12.16.G00

19/1979

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har den 30. november 2018 gennemført brandsyn på Auning Skole.
Ved brandsynet blev der givet følgende fem påbud:


Dekoration på branddør skal fjernes.



Der skal indsendes el-sikkerhedsattest fra installatør om flugtvejsbelysning,
varslingsanlæg og ABDL-anlæg (den på skolen ophængte attest var ikke længere
gældende).



Håndtag på vindue i trapperum på 1. sal skal enten genmonteres, eller der skal sikres
en anden røgudluftning af trapperummet.



Oplag i trapperum skal fjernes.



Varslingsanlægget skal fungere således, at varslingen kan høres tydeligt på hele
skolen.

Desuden blev der ved brandsynet givet en anbefaling om, at en dør til et kopirum opgraderes
til en branddør med pumpe (som ville være kravet, hvis kopirummet blev etableret i dag) og at
der, indtil denne opgradering foretages, skrives på døren, at døren skal holdes lukket.
Rapporten for det gennemførte brandsyn og en handleplan for opfølgning på brandsynet er
vedlagt som bilag.
Tre af påbuddene blev efterkommet umiddelbart efter brandsynet, mens påbud nr. 3 og 5 er
efterkommet senest i uge 10, ligesom der er sat skilt på dør til kopirum jævnfør anbefaling.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at rapporten for det gennemførte brandsyn og handleplanen for
opfølgning på brandsynet tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brandsynsrapport - Auning Skole

14500/19

2 Åben Handleplan for brandsyn - Auning Skole

30621/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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9.

28-02-2019

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 Anbringelser 2015-2019

31270/19

2 Åben Underretninger ultimo januar 2019

31279/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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10.

28-02-2019

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.
Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2019 er der ikke modtaget nye
ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse.
Der er modtaget tre nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget. Alle tre sager er blevet stadfæstet.
En oversigt over alle afgørelser 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

31265/19

2 Åben Ankeafgørelser 2019 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

31267/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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11.

28-02-2019

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.
Bemærk, at dialogmødet med Norddjurs Fælles Elevråd efter ønske fra NFE rykkes til den 28.
maj 2019 kl. 15.30-16.30.
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 28-02-2019
Godkendt.
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12.

28-02-2019

Orientering
00.22.00.G01

19/231

Åben sag

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


Afskedigelser på skole- og dagtilbudsområdet som følge af implementering af
besparelser vedtaget i budgetforliget.



Studietur den 4. – 5. april 2019



Skrivelse fra KL om aftale om justering af Folkeskoleloven. Bilag vedlagt.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Aftale om justering af folkeskoleloven
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-02-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

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)

9.

Høringssvar til forslag 2 fra Djurslandsskolen (29043/19)

10. Revideret tidsplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger på to adresser
(31248/19)
11. Forslag 3 til samling af Damgården og Djursvej i Ørum - Luftfoto og plantegning
(30461/19)
12. Forslag 2 til samling af Damgården og Djursvej i Ørum - Luftfoto og plantegning
(30460/19)
13. Forslag 1, 2 og 3 til samling af Djurslandsskolens afdelinger på Djursvej og
Damgården i Ørum (30818/19)
14. Høringssvar til forslag 3 fra Djurslandsskolen og bestyrelsen (30896/19)
15. Høringssvar til forslag 3 fra Område Midt, overgangsbestyrelse og MED-udvalg
samt bestyrelsen fra Distrikt Ørum (30918/19)
2.

Henvendelse om etablering af en friskole i Ørum
1.

Skrivelse fra styregruppe (31257/19)

2.

Skrivelse fra forældregrupen bag friskolen (35261/19)
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3.

5.

28-02-2019

Etableringen af et skoletilbud syd for Grenaa
1.

Elevtal pr. 1. marts 2019 (31240/19)

2.

Indskrivning af elever (31235/19)

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

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

6.

Status på tværkommunalt samarbejde mellem Randers og Norddjurs Kommuner om
ledelse af den kommunale tandpleje
1.

Evaluering af fælles ledelse af tandplejen (30314/19)

2.

Samarbejdsaftale

mellem

Norddjurs

Kommune

og

Randers

Kommune

(31263/19)
8.

9.

10.

Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
1.

Brandsynsrapport - Auning Skole (14500/19)

2.

Handleplan for brandsyn - Auning Skole (30621/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2015-2019 (31270/19)

2.

Underretninger ultimo januar 2019 (31279/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget (31265/19)

2.

Ankeafgørelser 2019 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(31267/19)

11.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

12.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019 (31280/19)

Orientering
1.

Aftale om justering af folkeskoleloven (31271/19)
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