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Institutionsbesøg kl. 15.15
00.22.00.G01

19/2008

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i følgende enheder:
Kl. 15.15-15.35

Område Auning, Børnehaven Bettebo

Elmelundsvej 9 i Øster Alling

Kl. 15.40-16.05

Juniorklubben Fristedet

Nyvangsvej 40 i Auning

Kl. 16.15-16.35

UngNorddjurs, heltidsundervisning

Industriparken 15 i Allingåbro

Aftaleholderne for de respektive steder vil give en kort rundvisning og orientere om stederne.
Derudover er en medarbejderrepræsentant og et bestyrelsesmedlem for hvert af de enkelte
steder inviteret til at deltage.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Børne- og ungdomsudvalget besøgte Børnehaven Bettebo i Øster Alling, hvor aftaleholder
Doris Bang, afdelingsleder Dorthe Karlsen og medarbejder og tillidsrepræsentant for
pædagogerne i Område Auning Inger Lundgaard Jensen viste rundt og orienterede om stedet.
Herunder om det tætte samarbejde med lokalområdet og de lokale foreninger.
Herpå besøgte børne- og ungdomsudvalget Juniorklubben Fristedet i Auning, hvor
aftaleholder Henrik Stougaard Larsen og medarbejder på Fristedet Rikke Bach viste rundt og
fortalte om tilbuddet og arbejdet med at istandsætte de nye lokaler og udearealer.
Afslutningsvis besøgte børne- og ungdomsudvalget heltidsundervisningen i Allingåbro, der er
et socialpædagogisk tilbud. Her viste aftaleholder Henrik Stougaard Larsen og lærer Thomas
Andreassen rundt og fortalte om tilbuddets målgruppe og aktiviteter.
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Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning
17.00.00.P00

19/5297

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægten for Område Grenaa og Område Auning blev vedtaget i 2013. Der er
efterfølgende sket en række ændringer på dagtilbudsområdet, som har medført, at der nu er
udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter.
Styrelsesvedtægten foreslås ændret på følgende områder:


Antallet af forældrerepræsentanter ændres, så der tages højde for nedlæggelsen af
Vores Hus og Åboulevarden samt opførelsen af Stjernehuset i Område Grenaa samt
nedlæggelsen af Nyvang og Skovvang og opførelse af Børnehuset Mælkevejen i
Område Auning



En plads i hvert af de to områder tildeles en repræsentant fra de nye § 32-tilbud



Der gives mulighed for at oprette afdelingsråd i de enkelte dagtilbud i hvert område.
De nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i forslaget til styrelsesvedtægterne.



Nye minimumskompetencer for forældrebestyrelser vedtaget med den nye
dagtilbudslov indskrives i styrelsesvedtægten



Derudover er der foretaget enkelte sproglige justeringer.

Som følge af nedlæggelsen og opførelsen af institutioner i både Område Grenaa og Område
Auning foreslås det, at antallet af forældrerepræsentanter tilpasses. Desuden foreslås det, at
der reserveres en plads i områdebestyrelsen til en forældrerepræsentant fra de særlige § 32dagtilbud.
Det foreslås, at Område Grenaa fremadrettet består af:
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7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børnene tilknyttet hver af de 5
institutioner og dagplejen i området – således at samtlige institutioner er repræsenteret
og dagplejen er repræsenteret med 2 forældre.



1 repræsentant valgt af og blandt forældrene til børnene tilknyttet det særlige § 32dagtilbud.



6 repræsentanter valgt blandt de fastansatte medarbejdere i institutioner og dagplejen –
således at 1 af pladserne er forbeholdt en medarbejderrepræsentant fra dagplejen.



Aftaleholder og 1 afdelingsleder deltager uden stemmeret.

Det foreslås, at Område Auning fremadrettet består af:


5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børnene tilknyttet hver af de 2
institutioner og dagplejen i området – således, at samtlige institutioner er repræsenteret
og dagplejen er repræsenteret med 2 forældre.



1 repræsentant valgt af og blandt forældrene til børnene tilknyttet det særlige § 32dagtilbud.



3 repræsentanter valgt blandt de fastansatte medarbejdere i institutioner og dagplejen –
således at 1 af pladserne er forbeholdt en medarbejderrepræsentant fra dagplejen.



Aftaleholder deltager uden stemmeret.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2018 at igangsætte en
intern proces i Område Grenaa med inddragelse af områdebestyrelse, forældreråd, forældre og
medarbejdere, der skulle bidrage til at styrke den demokratiske struktur og kultur i Område
Grenaa.
Processen viste, at der er oprettet forældreråd i alle institutioner i Område Grenaa. Formålet
med forældrerådene er todelt, idet de dels kan spare med og klæde bestyrelsesmedlemmer på
til mødet i områdebestyrelen, og dels kan tage initiativ til og understøtte sociale
arrangementer og sociale fællesskaber. Det er i processen foreslået, at der sker en
formalisering af forældrerådene og på den baggrund foreslås det, at der i vedtægterne tilføjes
en mulighed for, at der kan oprettes forældreråd i hver enkelt institution. De nærmere
retningslinjer herfor er beskrevet i forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt.

3

Børne- og ungdomsudvalget

29-08-2019

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget L 554 ”Forslag til lov om ændring af
dagtilbudsloven og lov om folkeskolen”.
Med L 554 udvides forældrebestyrelsens minimumskompetence på dagtilbudsområdet til også
at gælde:


Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem



Inddragelse i arbejdet med den pædagogiske læreplan



Inddragelse i samarbejdet med lokalsamfundet



Inddragelse i rammerne for børns overgange.

Forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning er
vedlagt som bilag.
Forslaget har været sendt til høring i bestyrelserne i de to områder. Høringssvarene er vedlagt
som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede styrelsesvedtægter for Område Grenaa
og Område Auning godkendes.
Bilag:
1 Åben Styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning

91170/19

2 Åben Høringssvar fra Område Auning - Revision af styrelsesvedtægter for 120656/19
Område Grenaa og Område Auning
3 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Revision af styrelsesvedtægter for 116235/19
Område Grenaa og Område Auning
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Tiltrådt med følgende justeringer:
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På side 8 øverst udgår under § 7 de øverste tre linjer ”Områdebestyrelsen har mulighed for at
beslutte, at der nedsættes afdelingsråd for hvert dagtilbud. Såfremt områdebestyrelsen
beslutter at etablere et afdelingsråd i de enkelte dagtilbud gælder følgende vedrørende valg til
afdelingsrådet” og erstattes af følgende tekst; ”Områdeledelsen tager initiativ til at hvert
dagtilbud nedsætter et forældreråd. Rådet fastsætter selv antallet af medlemmer”.
På side 12 souschef /stedfortræder udgår.
På side 6 tilføjes et nyt afsnit ”hvis antallet af institutioner ændres, så justeres antal
repræsentanter i områdebestyrelsen tilsvarende”.
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Fritagelse fra nationale test
17.00.00.P08

19/12003

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. juni 2019, at børne- og
ungdomsudvalget skal fremsende en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation
fra nationale test.
Baggrunden for beslutningen er den kritik af testene, der blandt andet er rejst af professorerne
Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard i deres offentliggjorte rapport fra 2. april 2019, om
”Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber”. Rapporten sår tvivl om validiteten og
brugbarheden af de nationale test.
Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering af de nationale test, som blandt andet
indeholder en analyse af den statistiske usikkerhed og øvrige måleegenskaber forbundet med
de nationale test. Evalueringen forventes at kunne anvise en retning for den fremadrettede
udvikling og brug af testene i folkeskolen og forventes offentliggjort med udgangen af januar
2020.
Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019,
udarbejdet en henvendelse til Undervisningsministeriet, som er vedlagt som bilag.
I henvendelsen ansøges om en midlertidig fritagelse fra nationale test, indtil evalueringen af
testenes validitet og anvendelighed foreligger.
Flere kommuner, heriblandt Københavns Kommune og Syddjurs Kommune har rettet
lignende henvendelser til Undervisningsministeriet med midlertidige fritagelser fra nationale
test.
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Det kan oplyses, at Aarhus Kommunes ansøgning om fritagelse fra nationale test er et led i
Økonomi- og indenrigsministeriets frikommuneforsøg III, som forløber i perioden 2019-2023.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at ansøgningen til Undervisningsministeriet om
fritagelse fra nationale test godkendes.
Bilag:
1 Åben Henvendelse til Undervisningsministeriet vedr. fritagelse fra nationale 124294/19
test
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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Svar på dispensationsansøgning om etablering af børnebyer
17.01.04.A26

18/16528

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2018, at Norddjurs Kommune
skulle ansøge Undervisningsministeriet om dispensation til at organisere Område Nord,
Område Midt samt Område Øst (i dag Søren Kanne Børneby) efter børnebymodellen.
Desuden har kommunalbestyrelsen på et møde den 22. januar 2019 besluttet, at de to
dagtilbud, der tidligere var organiseret i Børneby Mølle og Toubro Børneby, skal indgå i en
samlet Søren Kanne Børneby med fælles ledelse og bestyrelse for både skoledelen og
dagtilbudsdelen.
Hjemlen til organisering af skole og dagtilbud som børnebyer findes i folkeskolelovens § 24
a, der giver mulighed for etablering af en børneby med fælles ledelse og fælles bestyrelse,
hvis elevtallet på den enkelte skole eller i dens afdelinger er under 300 børn.
Forvaltningen

indsendte

den

8.

januar

2019

dispensationsansøgningen

til

Undervisningsministeriet, og den 4. april 2019 modtog forvaltningen et svar fra ministeriet.
Ansøgningen og svaret er vedlagt som bilag.
Det fremgår af svaret, der er afsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ”at det inden
for rammerne af folkeskoleloves § 24 a er kommunalbestyrelsens beslutning at iværksætte
ordningen med samdrift af skole og dagtilbud efter bestemmelsen”. Derudover oplyses det,
”at folkeskoleloven ikke indeholder en generel hjemmel til at dispensere fra folkeskolelovens
bestemmelser. Der er derfor ikke hjemmel til at imødekomme en ansøgning om dispensation,
hvis der skulle være behov herfor”. Styrelsen oplyser desuden i forhold til Folkeskolelovens
§ 55, stk.1, at ”Der er alene mulighed for at fravige bestemmelser i loven som led i
ansøgninger om tidsafgrænsede forsøg eller ansøgninger om at bevare små skoler”.
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Som opfølgning på Undervisningsministeriets besvarelse rettede forvaltningen den 26. april
2019 en fornyet henvendelse til ministeriet, hvor der blev spurgt ind til tolkningen af § 24 a.
Af ministeriets besvarelse den 15. juni 2019 fremgår det, at ”Det præciseres udtrykkeligt i §
24 a, stk. 1, at bestemmelsen finder anvendelse på små afdelinger”. Henvendelsen og
besvarelsen er vedlagt som bilag.
På baggrund af Undervisningsministeriets besvarelse af dispensationsansøgningen samt svaret
på den opfølgende henvendelse vurderer forvaltningen, at der ikke er hjemmel til at
dispensere for rammen i § 24 a i forhold til Søren Kanne Børneby. Dette skyldes, at elevtallet
for de enkelte afdelinger – med undtagelse af Toubroskolen – overstiger 300 børn.
Da elevtallene på de enkelte afdelinger i Område Nord og Område Midt ikke overstiger 300
elever, falder organiseringen inden for lovgivningens ramme og derved fastholdes
børnebymodellen i de to områder.
En oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn i de enkelte områder er vedlagt som
bilag.
Undervisningsministeriets svar medfører, at kommunalbestyrelsens beslutning fra den 22.
januar 2019 om, at de to dagtilbud syd for Grenaa skal indgå i en samlet Søren Kanne
Børneby, ikke kan gennemføres. Det foreslås derfor, at forvaltningen udarbejder nye forslag
til den organisatoriske forankring af dagtilbuddene, og at denne sag behandles i et særskilt
dagsordenspunkt i børne- og ungdomsudvalget den 31. oktober 2019 samt i økonomiudvalget
og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 12. og 19 november 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
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1. orienteringen om Undervisningsministeriets svar på dispensationsansøgningen om
oprettelse af børnebyer i Område Nord og Område Midt samt i Søren Kanne Børneby
tages til efterretning.
2. forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan organiseringen af de to dagtilbud syd for
Grenaa fremover kan tilrettelægges.
Bilag:
1 Åben Ansøgning til Undervisningsministeriet

5441/19

2 Åben Afgørelse på ansøgning om dispensationsansøgning

120737/19

3 Åben Svar på spørgsmål om tolkning af Folkeskolelovens § 24 a

120757/19

4 Åben Oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn pr. august 2019

120465/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Ad. 1:
Tiltrådt.
Ad. 2:
Tiltrådt.
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Svar på ansøgning vedr. frihedsforsøg på Anholt Skole
17.01.00.P08

19/9248

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen

godkendte

den

18.

juni

Anholt

Skoles

ansøgning

til

Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøget indenfor folkeskoleloven om øget
frihed til folkeskoler (kaldet frihedsforsøget). Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Undervisningsministeriet har efter ansøgningsfristen meddelt de 12 kommuner, der har ansøgt
om deltagelse i forsøget, at ministeren har besluttet ikke at igangsætte forsøget. Svaret er
vedlagt som bilag.
Samtidig har Undervisningsministeriet i forlængelse heraf gjort forvaltningen opmærksom på,
at Anholt Skole i stedet, med udgangspunkt i blandt andet folkeskolelovens § 55, vil kunne
søge om dispensation fra enkelte af ansøgningens elementer.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at
1. Orienteringen om Undervisningsministerens afslag på Anholt Skoles ansøgning om
deltagelse i frihedsforsøget tages til efterretning.
2. Anholt Skole i stedet får mulighed for at sende en ansøgning til
Undervisningsministeriet om dispensation i forhold til enkelte elementer i den
tidligere fremsendte ansøgning.
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Bilag:
1 Åben Ansøgning fra Anholt Skole

72978/19

2 Åben Brev til ansøgende kommuner i forbindelse med frihedsforsøg

122206/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Ad. 1:
Tiltrådt.
Ad. 2:
Tiltrådt.
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Orientering om skolebuskørsel
17.21.00.A00

19/12132

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I perioden fra mandag den 5. august til fredag den 16. august 2019 er der lavet en lang række
justeringer og tilpasninger i den ruteplan for skolebuskørsel, som blev offentliggjort i
slutningen af uge 30. Dette skyldes, at der i forlængelse af offentliggørelsen blev konstateret
en række fejl og udfordringer i ruteplanen.
Justeringerne af de enkelte ruter i ruteplanen er løbende blevet meldt ud, således at de har
kunnet træde i kraft hurtigst muligt. De sidste justeringer forventes udmeldt primo uge 35.
Der er med disse justeringer taget højde for en lang række af de konstaterede udfordringer,
ligesom der med disse justeringer er taget højde for de forældreindmeldte forhold omkring
trafikfarlige veje.
Herefter vil vej- og ejendomme i løbet af de kommende uger i tæt samarbejde med Herning
Bilen gennemgå ruterne med henblik på at undersøge løsningsmuligheder på de resterende
udfordringer. I dette arbejde vil også indgå erfaringer fra kørslen af ruterne samt en
trafiktælling i uge 36.
I forhold til trafiksikkerhed kan det bemærkes, at vej- og ejendomme har vurderet de
indkomne henvendelser vedrørende trafikfarlige veje ud fra princippet om sund fornuft og i de
tilfælde, hvor Norddjurs Kommune har været enige i forældrenes bekymring, er der sket en
tilpasning af ruterne.
Forældrene er løbende blevet orienteret om de konkrete ruteændringer via de respektive
skolers forældreintra og er blevet opfordret til at holde sig orienteret om køreplanen på
kommunens hjemmeside: https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/kollektiv-trafikog-taxi.
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Forældre opfordres fortsat til at skrive på kollektivtrafik@norddjurs.dk, såfremt de har input
og spørgsmål til skolebusruterne.
Det kan oplyses, at skolebusserne har kørt stabilt i løbet af uge 34.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil velfærdssekretariatschef Marie-Louise Eskerod
Ifversen give en uddybende orientering om skolebuskørslen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen om
skolebuskørsel til efterretning.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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29-08-2019

Forslag til fremtidig organisering af Norddjurs Fælles Elevråd (NFE)
17.00.35.G01

19/14458

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den 28. maj 2019 blev det årlige dialogmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og
Norddjurs Fælles Elevråd (NFE) afholdt. På dialogmødet var et af emnerne den nye
skolestruktur. I forbindelse hermed pegede NFE på, at overbygningseleverne vil blive
underrepræsenteret i det kommende fælles elevråd. Derfor blev det aftalt, at NFE skulle
udarbejde et udkast til sammensætning af det kommende fælles elevråd, som kan behandles
på et kommende møde i børne- og ungdomsudvalgets møde.
NFE har fremsendt et forslag til fremtidig organisering, der er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget godkender forslaget til
fremtidig organisering af Norddjurs Fælles Elevråd.
Bilag:
1 Åben Forslag fra NFE til fremtidig organisering af Norddjurs Fælles Elevråd

116109/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at forslaget fra Norddjurs Fælles Elevråd passer godt
til den nye skolestruktur.
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29-08-2019

Status på fordelingen af elever fra Mølleskolen og overbygningselever på Ørum Skole
17.01.00.G01

19/8232

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, der viser hvilke skoletilbud, forældrene i
Mølleskolens nuværende skoledistrikt har valgt til deres børn fra skoleåret 2019/20 samt en
oversigt over, hvilke skoletilbud forældre til overbygningselever på Ørum Skole har valgt til
deres børn fra skoleåret 2019/20.
Oversigten er vedlagt som bilag.
I tillæg hertil, er der også udarbejdet en opdateret oversigt over antallet og fordelingen af
elever i Norddjurs Kommunes egne folkeskoler ved starten af skoleåret 2019/20. Oversigten
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Elevtal pr. 14. august 2019

124156/19

2 Åben Fordeling af elever fra Mølleskolen

124163/19

3 Åben Fordeling af elever fra overbygningen på Ørum Skole

124164/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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9.

29-08-2019

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2019
00.30.00.Ø00

19/39

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt.
Oprindeligt
Budget 2019 (mio. kr.)
Drift

–

budget

–

budget

inkl.

driftsoverførsler

Forventet
regnskab

Afvigelse til
opr.
budget*

indenfor

servicerammen
Drift

Korrigeret

669,2

666,5

674,4

5,2

-1,1

-1,1

-2,1

-1,0

668,1

665,4

672,3

4,2

5,1

4,9

4,9

-0,2

udenfor

servicerammen
Drift i alt
Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 669,2 mio. kr. i 2019 og der
forventes et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. indenfor servicerammen på udvalgets område.
Samlet set forventes der et merforbrug på 4,2 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets
område.
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på
overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at
overholde budget og serviceramme.
Overordnet konklusion på drift
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 672,3 mio. kr., hvilket medfører, at
der er et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2019.
Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. på skole- og
dagtilbudsområdet og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på socialområdet.
Merforbruget på skole- og dagtilbudsområdet skyldes primært fratrædelsesudgifter til ledelse
og lærere i forbindelse med opsigelser som følge af den nye skolestruktur samt stigende
udgifter til betaling for elever i skoletilbud i andre kommuner som følge af, at mange forældre
til børn på Mølleskolen og overbygningen på Ørum Skole har valgt at flytte deres børn til
skoler i Syddjurs Kommune. Hertil kommer stigende udgifter til 10. klasse specialskoleelever.
Det er besluttet, at kompensationen fra den centrale barselspulje til dækning af vikarudgifter i
forbindelse med barsel fra den 1. juli 2019 ændres fra 100 pct. til 80 pct. af lønudgiften. For at
imødegå dette er der taget højde for, at der etableres en central barselspulje, som kan
finansiere de resterende 20 pct.
Mindreforbruget på socialområdet fordeler sig med 3,1 mio. kr. indenfor servicerammen og
1,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Der er tale om mindreudgifter til anbringelser og
forebyggende foranstaltninger samt en forventet merindtægt vedrørende statsrefusion på dyre
enkeltsager.
Til finansiering af dele af merudgifterne på skole- og dagtilbudsområdet er der medtaget en
række mindreforbrug på skoler og børnebyers driftsbudgetter, uforbrugte centrale puljemidler,
mindreforbrug på afsatte midler til ekstra busdrift som følge af ændring af skoledistrikter i
forbindelse med den nye skolestruktur, en engangsindtægt fra staten når kommunen overtager
driften af 10. klasse til en erhvervsskole samt mindreforbrug på diverse øvrige konti på den
centrale del af budgettet på skole- og dagtilbudsområdet.
Hertil kommer, at der er indregnet en bonus på 2,8 mio. kr. i forbindelse med det statslige
”Program for løft af de svageste elever”. Ved succesfuld gennemførelse af programmet får
skolerne udbetalt en bonus på ca. 1,4 mio. kr. pr. skole, som indfrier målsætningen.

18

Børne- og ungdomsudvalget

29-08-2019

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 18. juni 2019 at tilføre børne- og
ungdomsudvalgets budgetramme 3,7 mio. kr. fra ”Ny Kurs” puljen.
Driftsoverførsler
Børne- og ungdomsudvalget har en negativ driftsoverførsel fra 2018 på i alt 2,7 mio. kr.
Beløbet indgår i det korrigerede budget i ovenstående tabel.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører udbedring af vandskade på Vestre Skole.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller mindreindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
samlede budget i 2019 skal reduceres
2. budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2019 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 124284/19
ultimo juli 2019
2 Åben Udfordringer

og

finansiering

regnskab
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ungdomsudvalgetsområde pr. juli
3 Åben Anlægsoversigt pr. juli 2019

123890/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Ad. 1:
Børne- og ungdomsudvalget drøftede, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
samlede budget i 2019 kan reduceres og udvalget henstiller til fortsat tilbageholdenhed.
Derudover ønsker udvalget, at initiativer til at fastholde elever i Norddjurs Kommunes
folkeskoler bliver et tema i de kommende budgetforhandlinger.
Ad. 2
Godkendt.
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10.

29-08-2019

Forslag om udvidelse af legeplads ved Børnehuset Regnbuen
00.22.00.G01

19/15412

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børnehuset Regnbuen er en integreret institution i Grenaa, som er normeret til 70
børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
Børnehuset har henvendt sig til forvaltningen med et forslag om at udvide det udendørs areal,
børnene kan lege på, ved at opsætte et nyt hegn. Arealet, som børnehuset har foreslået at
opsætte hegn omkring, udgør ca. 350 m2.
Et forslag til placering af hegnet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at udgiften til etablering af hegnet udgør 80.000 kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til henvendelsen fra
Børnehuset Regnbuen.
Bilag:
1 Åben Luftfoto, Børnehuset Regnbuen, Forslag til placering af nyt hegn

123939/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at anlægsforslaget om udvidelse af legepladsen ved
Børnehuset Regnbuen henvises til budgetforhandlingerne, og at dette forslag vedrørende
Regnbuen prioriteres som forslag 11 efter forslaget om ”Hegn rundt om Skovbørnehavens
udeareal”.
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11.

29-08-2019

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 9. september
2019.
Indkomne forslag til emner fra aftaleenhederne er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2019 blev det desuden besluttet, at
’Rekruttering af dagplejere’ skal med som emne.
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
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Forslag til punkter til kontaktudvalgsmødet

121962/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at de foreslåede emner kommer på dagsordenen til det
kommende kontaktudvalgsmøde.
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12.

29-08-2019

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
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Underretninger 2019 ultimo juni 2019

115429/19

2 Åben Nøgletal anbringelser 2015-2019 ultimo juli 2019

121290/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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13.

29-08-2019

Ankeafgørelser
27.24.33.A00

19/189

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser
vedrørende anbringelsessager fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget fire nye afgørelser, hvor visitationsafdelingen har truffet afgørelse. Tre af
sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet ændret.
Der er modtaget to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn og
unge-udvalget. Begge sager er blevet stadfæstet.
En oversigt over afgørelser i 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget
2 Åben Ankeafgørelser

2019

-

Socialområdets

visitationsenhed
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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14.
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Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
00.22.04.P35

19/185

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget møder i 2019.
Forvaltningen foreslår, at udvalgsmødet den 28. november startes kl. 14.00 med besøg hos
Område Grenaa, herunder:


Skovbørnehaven



Gymnasievejens børnehave



Børnehaven Landsbyen



Børnehaven Regnbuen.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2019 at invitere
repræsentanter fra overbygningsskolerne til et møde med følgende emner:


Uddannelsesparathed



Uddannelsesparathed og udsathed



Forældreinddragelse – hvordan kan vi gøre det anderledes.

Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes enten den 20. eller 27. januar 2019 kl. 15.00-18.00.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for
2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019

124333/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at afholde et møde med repræsentanter for
overbygningsskolerne den 27. januar 2019 fra kl. 15.00 – 18.00.
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15.

29-08-2019

Orientering
00.22.00.G01

19/231

Åben sag

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


Inspirationsmateriale fra partnerskabet ”Folkeskolen. Vores. Hele Livet”.

Brev og en folder om partnerskabet er vedlagt som bilag.


Borgmesterbrev fra Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier vedrørende unges
alkoholvaner i forbindelse med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
Brevet er vedlagt som bilag.



Borgmesteren har sammen med forvaltningen afholdt et møde den 19. august 2019
med folkene bag MinFriskole i Ørum.

Udleveret materiale fra mødet er vedlagt som bilag.


Ny aftale om lærernes tilstedeværelsestid i Norddjurs Kommune.

Aftalen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brev fra Folkeskolen. Vores. Hele livet

102917/19

2 Åben Folder - Få flere til at bruge folkeskolen

102918/19

3 Åben Borgmesterbrev

118971/19

4 Åben Plancher fra møde ml. Norddjurs Kommune og og MIN Friskole

123808/19

5 Åben Prospekt - MIN Friskole Ørum

123810/19
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6 Åben Folder - MIN Friskole Ørum

122115/19

7 Åben Aftale om lærernes tilstedeværelsestid

123992/19

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-08-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Revision af styrelsesvedtægter for Område Grenaa og Område Auning
1.

Styrelsesvedtægt for Område Grenaa og Område Auning (91170/19)

2.

Høringssvar fra Område Auning - Revision af styrelsesvedtægter for Område
Grenaa og Område Auning (120656/19)

3.

Høringssvar fra Område Grenaa - Revision af styrelsesvedtægter for Område
Grenaa og Område Auning (116235/19)

3.

Fritagelse fra nationale test
1.

Henvendelse til Undervisningsministeriet vedr. fritagelse fra nationale test
(124294/19)

4.

5.

7.

Svar på dispensationsansøgning om etablering af børnebyer
1.

Ansøgning til Undervisningsministeriet (5441/19)

2.

Afgørelse på ansøgning om dispensationsansøgning (120737/19)

3.

Svar på spørgsmål om tolkning af Folkeskolelovens § 24 a (120757/19)

4.

Oversigt over antal skoleelever og dagtilbudsbørn pr. august 2019 (120465/19)

Svar på ansøgning vedr. frihedsforsøg på Anholt Skole
1.

Ansøgning fra Anholt Skole (72978/19)

2.

Brev til ansøgende kommuner i forbindelse med frihedsforsøg (122206/19)

Forslag til fremtidig organisering af Norddjurs Fælles Elevråd (NFE)
1.

Forslag fra NFE til fremtidig organisering af Norddjurs Fælles Elevråd
(116109/19)

8.

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

Elevtal pr. 14. august 2019 (124156/19)

2.

Fordeling af elever fra Mølleskolen (124163/19)

3.

Fordeling af elever fra overbygningen på Ørum Skole (124164/19)
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9.

29-08-2019

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli 2019
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo juli
2019 (124284/19)

2.

Udfordringer

og

finansiering

regnskab

2019

-

børne-

og

ungdomsudvalgetsområde pr. juli (124285/19)
3.
10.

Forslag om udvidelse af legeplads ved Børnehuset Regnbuen
1.

11.

13.

Luftfoto, Børnehuset Regnbuen, Forslag til placering af nyt hegn (123939/19)

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde
1.

12.

Anlægsoversigt pr. juli 2019 (123890/19)

Forslag til punkter til kontaktudvalgsmødet (121962/19)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Underretninger 2019 ultimo juni 2019 (115429/19)

2.

Nøgletal anbringelser 2015-2019 ultimo juli 2019 (121290/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2019 - Børn og unge-udvalget (124327/19)

2.

Ankeafgørelser 2019 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(124328/19)

14.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019
1.

15.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2019 (124333/19)

Orientering
1.

Brev fra Folkeskolen. Vores. Hele livet (102917/19)

2.

Folder - Få flere til at bruge folkeskolen (102918/19)

3.

Borgmesterbrev (118971/19)

4.

Plancher fra møde ml. Norddjurs Kommune og og MIN Friskole (123808/19)

5.

Prospekt - MIN Friskole Ørum (123810/19)

6.

Folder - MIN Friskole Ørum (122115/19)
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7.

Aftale om lærernes tilstedeværelsestid (123992/19)
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