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Institutionsbesøg kl. 16.00-16.45
00.22.00.G01

19/2008

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg hos ungdomsklubben i Grenaa og hos
UngNorddjurs.
Programmet for besøgene er som følger:
Kl. 16.00-16.20

Ungdomsklubben Grenaa

Åboulevarden 62, 8500 Grenaa

Kl. 16.20-16.45

UngNorddjurs

Åboulevarden 62, 8500 Grenaa

Aftaleholder Henrik Stougaard Larsen vil give en rundvisning og orientere om stederne.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Aftaleholder Henrik Stougaard Larsen, Jens Boe Christensen (medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant

og

OMU-medlem)

samt

Anne

Grethe

Grann

(medarbejder

og

medarbejderrepræsentant i LMU og bestyrelsen i UngNorddjurs) viste rundt i lokalerne hos
UngNorddjurs og ungdomsklubben Grenaa på Åboulevarden i Grenaa.
Herefter orienterede Henrik Stougaard Larsen om UngNorddjurs og de mange forskellige
tilbud og aktiviteter i regi af UngNorddjurs.
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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.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2019, at 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. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for dagtilbud efter
servicelovens § 32 godkendes.
Bilag:
1

Åben Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

14702/19

2

Åben Beskrivelse af samarbejde om § 32 tilbud

10281/19

3

Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

29515/19

4

Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

41508/19

5

Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

42720/19

6

Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

44400/19

7

Åben Høringssvar fra Børneby Mølle - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

42725/19

8

Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

42750/19

9

Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

41498/19

10 Åben Høringssvar fra Område Auning - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

44415/19

11 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

44953/19

12 Åben Høringssvar fra forældrerådet i Stjernehuset - Kvalitetsstandard for § 44957/19
32 tilbud
13 Åben Høringssvar fra Norddjurs Behandlingscenter - Kvalitetsstandard for § 20846/19
32 tilbud
14 Åben Høringssvar fra Overgangsbestyrelsen i Område Øst - Kvalitetsstandard 48531/19
for § 32-tilbud
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt med den tilføjelse, at en beskrivelse af overgangen mellem dagtilbud og skole
medtages i kvalitetsstandarden.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at den daglige driftsledelse varetages af
daginstitutionen, mens personaleledelsen varetages af Trivsel og Læring og at anlægsudgifter
afholdes af SPE’s (specialpædagogisk enheds) driftsbudget.
Cay Wulff Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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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.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2019, at forslag til
retningslinjer

vedrørende

deltidspladser

sendes

dagtilbudsområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at retningslinjerne vedrørende deltidspladser i dagtilbud
godkendes.
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Retningslinjer vedrørende 41499/19
deltidspladser
2 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Retningslinjer vedrørende 41521/19
deltidspladser
3 Åben Høringssvar

fra

Østed

Børneby

-

Retningslinjer

vedrørende 42729/19

fra

Børneby

Mølle

-

Retningslinjer

vedrørende 42731/19

fra

Toubro

Børneby

-

Retningslinjer

vedrørende 42752/19

fra

Vivild

Børneby

-

Retningslinjer

vedrørende 44403/19

fra

Område

Auning

-

Retningslinjer

vedrørende 44413/19

fra

Område

Grenaa

-

Retningslinjer

vedrørende 45628/19

deltidspladser
4 Åben Høringssvar
deltidspladser
5 Åben Høringssvar
deltidspladser
6 Åben Høringssvar
deltidspladser
7 Åben Høringssvar
deltidspladser
8 Åben Høringssvar
deltidspladser
9 Åben Høringssvar fra Overgangsbestyrelsen i Område Øst - Retningslinjer 48530/19
vedrørende deltidspladser
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt med den tilføjelse, at tidsrummet kan fastlægges lokalt i samarbejde mellem ledelse
og bestyrelse.
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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.
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Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2019, at de nye kriterier
for frit skolevalg i Norddjurs Kommune skal sendes til høring i bestyrelser. Høringssvarene er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. de nye kriterier for frit skolevalg i Norddjurs Kommune godkendes.
2. det ovennævnte kriterie ”Området/skoledistriktet optager elever, indtil elevtallet i
hver klasse på en årgang er 25” ændres til ”Området/skoledistriktet optager elever,
indtil elevtallet i hver klasse på en årgang svarer til det antal elever, der udløser en
klasse i forbindelse med udarbejdelsen af Norddjurs Kommunes budget på
skoleområdet (jfr. høringssvar fra Ørsted Børneby).
Bilag:
1 Åben Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kriterier for frit skolevalg

42739/19

2 Åben Høringssvar fra Toubro Børneby - Kriterier for frit skolevalg

42747/19

3 Åben Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kriterier for frit skolevalg

44496/19

4 Åben Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kriterier for frit skolevalg

44419/19

5 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Kriterier for frit skolevalg

47366/19

6 Åben Høringssvar fra Distrikt Ørum - Kriterier for frit skolevalg

45275/19

7 Åben Høringssvar fra Vivild Børneby - Kriterier for frit skolevalg

46225/19

8 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Kriterier for frit skolevalg

46947/19

9 Åben Høringssvar fra overgangsbestyrelsen for område øst - Kriterier for frit 47609/19
skolevalg
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Tiltrådt.
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Budgetopfølgning ultimo februar på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.00.Ø00

19/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets område er der foretaget en ekstraordinær budgetkontrol pr.
28. februar 2019.
Baggrunden for den tidlige budgetopfølgning er blandt andet, at gennemførelsen af den nye
skolestruktur medfører en række betydelige udgifter i forbindelse med, at et stort antal
medarbejdere og ledere skal fratræde deres stillinger i løbet af 2019. Desuden medfører
skolestrukturen, at der er en stigning i udgifterne til mellemkommunale betalinger som følge
af, at et stort antal forældre vælger at flytte deres børn til skoler i Syddjurs Kommune.
Hertil kommer, at der også kan konstateres et betydeligt udgiftspres som følge af bl.a.
mindreindtægter på specialundervisningsområdet, merudgifter til flere specialelever i 10.
klasse og mindreindtægter fra forældrebetalingen i dagtilbud.
En samlet oversigt over de økonomiske udfordringer på børne- og ungdomsudvalgets område
i 2019 er vedlagt som bilag.
Samlet set vurderes det, at der kan opstå et merforbrug på minimum 2,84 mio. kr. i 2018.
Indenfor servicerammen vil det forventede merforbrug være på minimum 3,84 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt fortsat er betydelig usikkerhed om store
dele af budgettet. Den vedlagte oversigt skal derfor ses som en tidlig indikator på, at der kan
forventes væsentlige budgetudfordringer på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019.
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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 børne- og ungdomsudvalget drøfter det forventede
merforbrug i 2019 på baggrund af den udarbejdede budgetkontrol pr. ultimo februar.
Bilag:
1 Åben Budget 2019 - udfordringer og finansiering
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Børne- og ungdomsudvalget drøftede budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2019.
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EUD10 Auning
17.01.00.A00

18/20023

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der var tilmeldingsfrist til 10. klasse i skoleåret 2019/2020 den 15. marts 2019, og det kan
konstateres, at der er tilmeldt 14 elever til det erhvervsrettede 10. klasseforløb EUD10 i
Auning. Heraf kommer 13 af eleverne fra Norddjurs Kommune og 1 elev fra en anden
kommune.
Det kan i forlængelse heraf oplyses, at UU ikke forventer, at der vil være flere elever, som
søger om optagelse på EUD10 i Auning.
Det kan desuden oplyses, at udviklingen i elevoptaget til EUD10 i Auning de seneste tre år
har været faldende. Den faktiske udvikling i elevoptaget fremgår af nedenstående skema.
Skoleår

2017/18 2018/19* 2019/20

Antal

26

18

14

Heraf fra Norddjurs Kommune

26

14

13

*Gns. for skoleåret
EUD10 i Auning drives af Viden Djurs via en driftsoverenskomst, der er vedlagt som bilag.
Det fremgår af driftsoverenskomstens punkt 5, at ”Viden Djurs skal modtage de elever, som
ønsker at starte i et helårsforløb på EUD10. Der er således ikke noget maksimum, men
derimod er der fastlagt en minimumsgrænse på 20 elever ved opstart af skoleåret…. Såfremt,
at der ved skoleårets start ikke er 20 elever, optages der imellem Viden Djurs og Norddjurs
Kommune en dialog herom. Hvis det vurderes, at den undervisningsmæssige kvalitet ikke kan
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opretholdes, er Viden Djurs ikke forpligtiget til at oprette EUD10 for det pågældende
skoleår.”.
På baggrund af det lave antal tilmeldte elever og de senere års faldende elevtal anbefaler
Viden Djurs, at EUD10 tilbuddet i Auning nedlægges. Dette skyldes, at det er vanskeligt med
et elevtal på 14 at skabe et ungdomsmiljø med gode faglige og sociale rammer, der kan
udfordre og udvikle den enkelte elev. Viden Djurs anbefales i stedet, at de tilmeldte elever
tilbydes at flytte til 10. klasse i Grenaa, hvor der også er EUD10. Anbefalingen fra Viden
Djurs er vedlagt som bilag.
Det kan oplyses, at der ved tilmeldingsfristens udløb var tilmeldt 71 elever til 10. klasse i
Grenaa. Til sammenligning er der i indeværende skoleår 91 elever i 10. klasse. Det skal
bemærkes, at der ifølge UU normalt vil være et mindre antal elever, som efter
tilmeldingsfristens udløb, vil søge om optagelse i 10. klasse i Grenaa.
Blandt de 71 elever, der er tilmeldt 10. klasse i det kommende skoleår, er der 6 elever fra den
vestlige del af Norddjurs Kommune, 53 elever fra den midterste og østlige del af kommunen
samt 12 elever fra Syddjurs Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af driftsoverenskomstens punkt 15, at taksten pr. elev i skoleåret 2019/2020 er på
65.180 kr. og at Norddjurs Kommune afregner for 25 elever uanset, om der er færre end 25
elever indskrevet på EUD10 i Auning.
Den samlede omkostning for EUD 10 i Auning i skoleåret 2019/2020 er derfor på 1.630.000
kr. Hvis de 13 elever fra Norddjurs Kommune i stedet vælger at benytte 10. klassetilbuddet i
Grenaa, vil den samlede omkostning for Norddjurs Kommune i stedet være på 847.000 kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages politisk stilling til, om EUD10 tilbuddet i Auning
skal nedlægges.
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Bilag:
1 Åben Driftsoverenskomst om erhvervsrettet 10. klasse forløb i Auning imed 45059/19
underskrift
2 Åben EUD10 i Auning skoleåret 2019-20

47094/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Cay Wulff Sørensen indstiller, at EUD 10 i Auning
lukker på baggrund af det lave elevtal og at eleverne tilbydes plads på EUD10 i Grenaa.
Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen tager forbehold.
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Årsregnskab 2018 - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
00.32.10.Ø00

19/2794

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2018 skal behandles i økonomiudvalget den 9.
april 2019 og i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg. Børne- og ungdomsudvalgets
sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2018 er vedlagt som bilag.
For de aftaleenheder, der har et merforbrug på mere end 2,5 pct. i forhold til det korrigerede
budget, skal der udarbejdes en redegørelse for afvigelserne i regnskabet samt en handleplan
for at nedbringe merforbruget.
Det kan i den forbindelse oplyses, at det kun er på myndighedsafdelingen, der i regnskab 2018
har været et merforbrug på mere end 2,5 pct. Myndighedsafdelingen redegørelse og
handleplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten for 2018 på børne- og
ungdomsudvalgets område tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Anlægsnote regnskab 2018 børne- og ungdomsudvalget
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2 Åben Sektorbeskrivelser børne- og ungdomsudvalget

47863/19

3 Åben Handleplan for nedbringelse af merforbrug - myndighedsområdet

47872/19

4 Åben Redegørelse for overførsler - myndighedsområdet

47874/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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28-03-2019

Forslag til revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om
overgreb mod børn og unge
27.00.00.G01

14/13142

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I henhold til Servicelovens § 19, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til
forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt og vedtages af kommunalbestyrelsen samt efterfølgende
offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov og senest
med et 4 års interval.
Beredskabsplanen henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler,
skolefritidsordninger,

ungdomsskole,

klubber,

sundhedspleje,

tandpleje,

støtte-

og

kontaktpersoner, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud.
Beredskabsplanen har til formål:


At afklare begreber



At formidle viden om tegn og signaler på børn og unges mistrivsel, herunder om der
kan være tale om vold eller seksuelle overgreb



At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt



At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager om overgreb



At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse.

Norddjurs Kommunes nuværende beredskabsplan blev godkendt i kommunalbestyrelsen i
oktober 2014 og er dermed mere end fire år gammel. Forvaltningen har derfor udarbejdet et
forslag til en revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden om eller mistanke om
overgreb mod børn og unge.
Der er alene tale om mindre ændringer:
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Side 4 afsnit 3 nederst: Loven er ændret således, at beredskabet nu tager udgangspunkt
i Servicelovens § 19 stk. 4, hvor det tidligere var § 19 stk. 5. Paragraffens ordlyd er
dog den samme.



Side 4 afsnit 5 nederst: Det er tilføjet, at beredskabsplanen erstatter tidligere plan fra
2014.



Side 43 ”kontaktoplysninger”: Beskrivelse af muligheden for direkte henvendelse til
den rådgiver, der er tilknyttet skole- eller dagtilbuddet, er fjernet. I stedet henvises til
vagten eller afdelingsleder i Myndighedsafdelingens børne- og familieteam.

Forslaget til revideret beredskabsplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret beredskabsplan og handlevejledning
ved viden om eller mistanke om overgreb mod børn og unge godkendes.
Bilag:
1 Åben Beredskabsplan 2019

41501/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Tiltrådt.
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28-03-2019

Vedtægter for brugerråd i Nyvang
00.22.00.G01

18/5939

Åben sag

Sagsgang
KFU/BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2019, at UngNorddjurs kan
anvende Nyvang til juniorklubben i Auning og at der bliver mulighed for, at Nyvang kan
benyttes af både UngNorddjurs, Kulturskolen og foreningen Kulturværkstedet.
På baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen har parterne lavet en fordeling af
arealerne i Nyvang mellem sig og ligeledes lavet en ansvarsfordeling. Dette er udmøntet i
brugsaftaler mellem UngNorddjurs og henholdsvis Kulturskolen og Kulturværkstedet, idet
UngNorddjurs er driftsherre i forhold til Nyvang og derfor er ansvarlig for driften af
bygningen.
Kommunalbestyrelsen godkendte desuden på mødet den 22. januar 2019, at ”Der etableres et
brugerråd med repræsentanter for Kulturværkstedet, Kulturskolen og UngNorddjurs.
Parterne udarbejder vedtægter for brugerrådet, der godkendes i børne- og ungdomsudvalget
og kultur- og fritidsudvalget”.
På denne baggrund har parterne udarbejdet et forslag til vedtægter for brugerrådet. Forslaget
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til vedtægter for brugerrådet i Nyvang godkendes.
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Bilag:
1 Åben Vedtægter for brugerråd vedrørende Nyvangsvej 40, 8930 Auning
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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28-03-2019

Orientering om nyt skoleforlig
17.00.00.P00

19/3985

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Regeringen har den 30. januar 2019 indgået en aftale – ”Folkets skole: Faglighed, dannelse
og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” – med
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
justeringer af folkeskolen.
Med aftalen justerer aftalepartierne de lovgivningsmæssige rammer for folkeskolen med
henblik på at skabe endnu bedre lokale vilkår for at indfri de ambitioner, der blev sat med
folkeskolereformen i 2014.
Aftalen indeholder 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både
klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den
understøttende undervisning.
De 13 initiativer er:


Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
1. Kortere skoleuge i indskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b



Øget faglighed og kvalitet
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab



Øget frihed
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9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen.
Desuden giver aftalen mulighed for at den enkelte skoleleder og forældrebestyrelse kan
ansøge kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til tovoksenundervisning. Såfremt alle skoler i Norddjurs Kommune anvender muligheden fuldt
ud, skønnes det at ville frigive ca. 2,3 millioner kroner til tiltaget.
Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, fleksibel brug af § 16 b samt
kvalitetsløft af den understøttende undervisning træder i kraft ved skoleåret 2019/2020.
Prioritering af udvalgte fagtimer træder i kraft ved skoleåret 2020/2021.
En beskrivelse af de 13 initiativer samt aftalens økonomiske ramme er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Med aftalen tilføres ekstraordinære 190 millioner kroner årligt til landets skoler fra 2020 og
frem.
Med udgangspunkt i den fordelingsnøgle, Norddjurs Kommune anvender til udregning af
bloktilskud skønnes det, at Norddjurs Kommune vil modtage ca. 1,2 millioner kroner årligt
fra 2020 og frem.
Hvis alle skoler i Norddjurs Kommune fuldt ud vil anvende muligheden for at konvertere
understøttende undervisning til to-voksenundervisning, skønnes det at ville frigive ca. 2,3
millioner kroner til tiltaget.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det nye skoleforlig tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Notat vedrørende folkeskoleforlig 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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11.

28-03-2019

Opfølgning på finansloven - styrkelse af dagtilbud
28.00.00.P00

19/5476

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Regeringen og Dansk Folkeparti har den 30. november 2018 indgået en aftale om finansloven
for 2019. Som en del af finansloven vil regeringen prioritere 1 mia. kroner til et løft af de
første og vigtigste år i børn fra sårbare familiers liv, med initiativet ”1.000-dages-program –
en bedre start på livet”. Programmet består af to overordnede indsatser:


Dagtilbud af høj kvalitet.



Indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage.

Dagtilbud af høj kvalitet:
I perioden 2019-2022 afsættes der 760 mio. kr. til flere og dygtigere pædagoger i dagtilbud
med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier. Midlerne tildeles de institutioner, der har
mindst 25 procent børn, hvis forældre modtager mindst 80 procent fripladstilskud og/eller
socialpædagogisk fripladstilskud.
I 2019 afsættes der 75 mio. kr. til efteruddannelse af pædagoger og dagplejere i dagtilbud i
forhold til sårbare børns første 1.000 dage. Puljen bliver tildelt interesserede kommuner på
baggrund af en objektiv fordelingsnøgle vedrørende andelen af børn i målgruppen baseret på
eksisterende national data.
Indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage:
Der afsættes i perioden 2019-2022, 115 mio. kr. til indsatser i hjemmet i barnets første 1.000
dage, herunder screening, dialog med og vejledning af forældre.
Der afsættes 5 mio. kr. til materialer til forældre om barnets udvikling i de første 1.000 dage,
om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre samt om sunde madvaner.
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Derudover afsættes i finanslovsaftalen 45 mio. kr. i 2019 til at øge sundhedsplejeindsatsen
hos sårbare og udsatte familier efter barnets første år og i dagtilbud. De 35 mio. kr. bliver
afsat til en pulje til udvikling og afprøvning af forsøg med sundhedsplejen målrettet børn i
udsatte og sårbare familier. De 10 mio. kr. afsættes til besøg af sundhedsplejen i dagtilbud
med fokus på børn fra sårbare familier med henblik på at styrke viden og samarbejdet mellem
pædagoger, sundhedsplejersker og forældre.
Norddjurs Kommune forventer at få andel af midler via lov og cirkulære opgørelsen til
sommer.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommunes andel af finanslovsmidlerne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det
forventes, at kommunen får en andel af midlerne via den kommende midtvejsreguleringen og
via lov- og cirkulæreprogrammet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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12.

28-03-2019

Tilsynsrapporter for dagplejen 2018
28.00.00.K09

18/13128

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I hver enkelt af Norddjurs Kommunes områder/børnebyer er der blevet afholdt et møde, hvor
dagplejepædagogernes iagttagelser og notater fra de gennemførte tilsyn med dagplejerne i
2018 har dannet rammen for dialogen. Alle områder/børnebyer har på den baggrund indsendt
en tilsynsrapport (referat fra dialogmødet) til forvaltningen.
Forvaltningen har efterfølgende lavet en opsummerende vurdering på tværs af
områderne/børnebyerne på de tendenser, der kan konstateres ved gennemsyn af
tilsynsrapporterne.
Jævnfør de vedtagne ”Mål og rammer for tilsyn med kommunale daginstitutioner” skal
tilsynsrapporterne og den opsummerende vurdering behandles på den åbne dagsorden.
Tilsynsrapporterne for de enkelte områder/børnebyer har været sendt til høring i de respektive
bestyrelser sammen med den opsummerende vurdering af tilsynene.
Tilsynsrapporterne og den opsummerende vurdering af tilsynene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne fra de gennemførte tilsyn med dagplejerne
i 2018 og den opsummerede vurdering godkendes.
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Bilag:
1 Åben Opsummerende vurdering af tilsyn i dagplejen 2018

45805/19

2 Åben Tilsynsrapport dagplejen Allingåbro 2018

10902/19

3 Åben Tilsynsrapport dagplejen Glesborg 2018

10906/19

4 Åben Tilsynsrapport dagplejen Mølle 2018

10912/19

5 Åben Tilsynsrapport dagplejen Ørsted 2018

10913/19

6 Åben Tilsynsrapport dagplejen Grenå 2018

10917/19

7 Åben Tilsynsrapport dagplejen Område Auning 2018

10922/19

8 Åben Tilsynsrapport dagplejen Toubro 2018

10924/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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28-03-2019

Tilsynsrapporter for kommunale og private daginstitutioner 2018
28.00.00.K09

18/13128

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har i perioden september til november 2018 gennemført det årlige tilsyn i de
kommunale og private daginstitutioner.
I forlængelse af tilsynsbesøgene er der udarbejdet en opsummerende vurdering af tilsynene i
de kommunale institutioner, hvori der også er korte anbefalinger til det fremadrettede arbejde
på daginstitutionsområdet.
Tilsynsrapporterne for 2018 og en opsummerende vurdering af tilsynene er vedlagt som bilag.
Jævnfør de vedtagne ”Mål og rammer for tilsyn med kommunale daginstitutioner” skal
tilsynsrapporterne og den opsummerende vurdering behandles på den åbne dagsorden.
Tilsynsrapporterne for de enkelte daginstitutioner har været sendt til høring i de respektive
bestyrelser sammen med den opsummerende vurdering af tilsynene. Samtidig er de enkelte
kommunale institutioner blevet anmodet om, at indsende en handleplan for, hvordan man vil
imødekomme tilsynsrapportens anbefalinger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne for 2018 om tilsynet med de kommunale
og private daginstitutioner og den opsummerede vurdering godkendes.
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Bilag:
1

Åben Opsummerende vurdering af tilsyn i de kommunale dagtilbud 2018

45808/19

2

Åben Tilsynsrapport for Stjernehuset 2018

205367/18

3

Åben Tilsynsrapport for Fjellerup 2018

205073/18

4

Åben Tilsynsrapport for Bette-bo 2018

204579/18

5

Åben Tilsynsrapport for Nørager 2018

204417/18

6

Åben Tilsynsrapport for Gymnasievejen 2018

190481/18

7

Åben Tilsynsrapport for Landsbyen 2018

190476/18

8

Åben Tilsynsrapport for Mælkevejen 2018

190475/18

9

Åben Tilsynsrapport for Savværket 2018

190472/18

10 Åben Tilsynsrapport for Skovbørnehaven 2018

190396/18

11 Åben Tilsynsrapport for Nordlyset 2018

177477/18

12 Åben Tilsynsrapport for Regnbuen 2018

177312/18

13 Åben Tilsynsrapport for Skovsprutten 2018

176238/18

14 Åben Tilsynsrapport for Allingåbro 2018

176082/18

15 Åben Tilsynsrapport for Glesborg 2018

175858/18

16 Åben Tilsynsrapport for Åparken 2018

173119/18

17 Åben Tilsynsrapport for Møllehaven 2018

172257/18

18 Åben Tilsynsrapport for Anholt 2018

165706/18

19 Åben Tilsynsrapport for Toubro 2018

152622/18

20 Åben Tilsynsrapport for Lille Fod 2018

210993/18

21 Åben Tilsynsrapport for Børnehaven.com 2018

205658/18

22 Åben Tilsynsrapport for Glentereden 2018

161486/18

23 Åben Tilsynsrapport for Høgereden 2018

155271/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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14.

28-03-2019

Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn - Vestre Skole
14.12.16.G00

19/1979

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har den 12. december 2018 gennemført et brandsyn på Vestre Skole.
Ved brandsynet blev der givet syv påbud. To af påbuddene vedrører SFO’en, mens fem
vedrører skolen. Påbuddene er gengivet nedenfor i kort form:


Inventar i SFO’ens trapperum skal fjernes.



Flere flugtvejslamper i SFO’en lyste ikke ved brandsynet.



Inventar

og

oplag

i

trapperum

på

skolen

skal

fjernes,

oplag

foran

brandslukningsmateriel og i flugtvejsgang skal fjernes, ligesom skoreol skal fjernes fra
flugtvejsgang. Endelig skal beredskabet godkende en gruppebordsløsning, som ikke
indskrænker flugtvejsbredden eller medfører væsentlig forøgelse af brandbelastningen.


Flugtvejssystem gennem klasselokale skal altid være passabel uden brug af nøgle.



Branddøre skal justeres.



Branddør skal udskiftes.



Flugtvejslamper, som ikke lyste ved brandsynet, skal lyse.

Påbuddene er efterfølgende blevet efterkommet.
Herudover blev der givet en anbefaling vedrørende køkkener, der er indrettet i åben
forbindelse med flugtvejssystem i SFO’en samt en anbefaling vedrørende røgudluftning af
trapperum på skolen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at rapporten for det gennemførte brandsyn på Vestre Skole og
handleplanen for opfølgning på brandsynet tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brandsynsrapport - Vestre Skole

23037/19

2 Åben Handleplan for brandsyn - Vestre Skole

23066/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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15.

28-03-2019

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

47142/19

2 Åben Underretninger ultimo februar 2019

51750/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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16.

28-03-2019

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde
00.22.00.G01

19/739

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd og ledere
for skoler, børnebyer og områder samt organisationsrepræsentanter mandag den 8. april 2019.
Indkomne forslag til emner fra aftaleenhederne er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en drøftelse af, om børne- og ungdomsudvalget
har ønsker til emner til kontaktudvalgsmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde fra fællesbestyrelsen fra 40505/19
bestyrelserne
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Emner til kontaktudvalgsmøde blev drøftet.
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17.

28-03-2019

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.
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 28-03-2019
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

19/189

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser
vedrørende anbringelsessager fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget én ny afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og
ungeudvalget. Sagen er blevet stadfæstet.
En oversigt over afgørelser vedrørende anbringelsessager i 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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Orientering
00.22.00.G01

19/231

Åben sag

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


Friinstitutionsforsøg. Invitation er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-03-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Forslag til kvalitetsstandard for § 32-tilbud
1.

Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (14702/19)

2.

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

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (29515/19)

4.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud
(41508/19)

5.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (42720/19)

6.

Høringssvar fra Vivild Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (44400/19)

7.

Høringssvar fra Børneby Mølle - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (42725/19)

8.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (42750/19)

9.

Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (41498/19)

10. Høringssvar fra Område Auning - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (44415/19)
11. Høringssvar fra Område Grenaa - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (44953/19)
12. Høringssvar fra forældrerådet i Stjernehuset - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud
(44957/19)
13. Høringssvar fra Norddjurs Behandlingscenter - Kvalitetsstandard for § 32 tilbud
(20846/19)
14. Høringssvar fra Overgangsbestyrelsen i Område Øst - Kvalitetsstandard for § 32tilbud (48531/19)
3.

Retningslinjer vedrørende deltidspladser
1.

Høringssvar fra Glesborg Børneby - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(41499/19)

2.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(41521/19)

3.

Høringssvar fra Østed Børneby - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(42729/19)

4.

Høringssvar fra Børneby Mølle - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(42731/19)

5.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
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(42752/19)
6.

Høringssvar fra Vivild Børneby - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(44403/19)

7.

Høringssvar fra Område Auning - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(44413/19)

8.

Høringssvar fra Område Grenaa - Retningslinjer vedrørende deltidspladser
(45628/19)

9.

Høringssvar fra Overgangsbestyrelsen i Område Øst - Retningslinjer vedrørende
deltidspladser (48530/19)

4.

Kriterier for frit skolevalg
1.

Høringssvar fra Ørsted Børneby - Kriterier for frit skolevalg (42739/19)

2.

Høringssvar fra Toubro Børneby - Kriterier for frit skolevalg (42747/19)

3.

Høringssvar fra Allingåbro Børneby - Kriterier for frit skolevalg (44496/19)

4.

Høringssvar fra Glesborg Børneby - Kriterier for frit skolevalg (44419/19)

5.

Høringssvar fra Auning Skole - Kriterier for frit skolevalg (47366/19)

6.

Høringssvar fra Distrikt Ørum - Kriterier for frit skolevalg (45275/19)

7.

Høringssvar fra Vivild Børneby - Kriterier for frit skolevalg (46225/19)

8.

Høringssvar fra Område Grenaa - Kriterier for frit skolevalg (46947/19)

9.

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen for område øst - Kriterier for frit skolevalg
(47609/19)

5.

Budgetopfølgning ultimo februar på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

6.

Budget 2019 - udfordringer og finansiering (51746/19)

EUD10 Auning
1.

Driftsoverenskomst om erhvervsrettet 10. klasse forløb i Auning imed underskrift
(45059/19)

2.
7.

EUD10 i Auning skoleåret 2019-20 (47094/19)

Årsregnskab 2018 - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
1.

Anlægsnote regnskab 2018 børne- og ungdomsudvalget (47868/19)
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2.

Sektorbeskrivelser børne- og ungdomsudvalget (47863/19)

3.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug - myndighedsområdet (47872/19)

4.

Redegørelse for overførsler - myndighedsområdet (47874/19)

Forslag til revideret beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om
overgreb mod børn og unge
1.

9.

Vedtægter for brugerråd i Nyvang
1.

10.

13.

Vedtægter for brugerråd vedrørende Nyvangsvej 40, 8930 Auning (43923/19)

Orientering om nyt skoleforlig
1.

12.

Beredskabsplan 2019 (41501/19)

Notat vedrørende folkeskoleforlig 2019 (47875/19)

Tilsynsrapporter for dagplejen 2018
1.

Opsummerende vurdering af tilsyn i dagplejen 2018 (45805/19)

2.

Tilsynsrapport dagplejen Allingåbro 2018 (10902/19)

3.

Tilsynsrapport dagplejen Glesborg 2018 (10906/19)

4.

Tilsynsrapport dagplejen Mølle 2018 (10912/19)

5.

Tilsynsrapport dagplejen Ørsted 2018 (10913/19)

6.

Tilsynsrapport dagplejen Grenå 2018 (10917/19)

7.

Tilsynsrapport dagplejen Område Auning 2018 (10922/19)

8.

Tilsynsrapport dagplejen Toubro 2018 (10924/19)

Tilsynsrapporter for kommunale og private daginstitutioner 2018
1.

Opsummerende vurdering af tilsyn i de kommunale dagtilbud 2018 (45808/19)

2.

Tilsynsrapport for Stjernehuset 2018 (205367/18)

3.

Tilsynsrapport for Fjellerup 2018 (205073/18)

4.

Tilsynsrapport for Bette-bo 2018 (204579/18)

5.

Tilsynsrapport for Nørager 2018 (204417/18)

6.

Tilsynsrapport for Gymnasievejen 2018 (190481/18)

7.

Tilsynsrapport for Landsbyen 2018 (190476/18)
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9.

Tilsynsrapport for Savværket 2018 (190472/18)
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10. Tilsynsrapport for Skovbørnehaven 2018 (190396/18)
11. Tilsynsrapport for Nordlyset 2018 (177477/18)
12. Tilsynsrapport for Regnbuen 2018 (177312/18)
13. Tilsynsrapport for Skovsprutten 2018 (176238/18)
14. Tilsynsrapport for Allingåbro 2018 (176082/18)
15. Tilsynsrapport for Glesborg 2018 (175858/18)
16. Tilsynsrapport for Åparken 2018 (173119/18)
17. Tilsynsrapport for Møllehaven 2018 (172257/18)
18. Tilsynsrapport for Anholt 2018 (165706/18)
19. Tilsynsrapport for Toubro 2018 (152622/18)
20. Tilsynsrapport for Lille Fod 2018 (210993/18)
21. Tilsynsrapport for Børnehaven.com 2018 (205658/18)
22. Tilsynsrapport for Glentereden 2018 (161486/18)
23. Tilsynsrapport for Høgereden 2018 (155271/18)
14.

15.

16.

Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn - Vestre Skole
1.

Brandsynsrapport - Vestre Skole (23037/19)

2.

Handleplan for brandsyn - Vestre Skole (23066/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Anbringelser 2015-2019 (47142/19)

2.

Underretninger ultimo februar 2019 (51750/19)

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde
1.

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde fra fællesbestyrelsen fra bestyrelserne
(40505/19)

17.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019 (47893/19)
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18.

Ankeafgørelser
1.

19.

Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget (47895/19)

Orientering
1.

Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019 (32764/19)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)

Cay Wulff Sørensen (V)
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