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Tids- og procesplan for tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til det faldende
børnetal i Norddjurs Kommune
28.00.00.A00

20/19948

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at:
”Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget arbejder videre med en indstilling til
kommunalbestyrelsen til behandling i marts 2021 i forhold til en tilpasning/omorganisering af
daginstitutionerne til det faldende børnetal, herunder med angivelse af hvilke institutioner,
der skal lukkes. Processen skal sikre høring med respekt for bestyrelser, berørte borgere og
ansatte.”
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en tids- og procesplan for det videre arbejde
med udformningen af forslag til en tilpasning og omorganisering på dagtilbudsområdet. Tidsog procesplanen er vedlagt som bilag.
Forslagene skal drøftes på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 28. januar 2021,
hvorefter de sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skole- og
dagtilbudsområdet. Den endelige behandling af forslagene (inkl. de indkomne høringssvar)
finder sted i børne- og ungdomsudvalget den 25. februar 2021 og i økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen henholdsvis den 9. og 16. marts 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til udmøntningen af den politiske aftale om budget 2021-2024.
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Økonomiske konsekvenser
En lukning af daginstitutioner vil medføre, at der er mulighed for at opnå en driftsbesparelse
på dagtilbudsområdet. Beløbets størrelse vil afhænge af udformningen af de forslag, der skal
fremlægges til politisk behandling.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen om tids- og procesplanen for arbejdet
med forslag til tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til det faldende børnetal i
Norddjurs Kommune tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Tids- og procesplan for arbejdet med tilpasning og omorganisering af 164146/20
daginstitutioner
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-11-2020
Godkendt.
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Forslag til etablering af en eventuel overbygning i Børneby Midt
17.01.04.A00

20/18841

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at:
”Aftalepartierne ønsker på baggrund af høringssvarene at kunne tage stilling til en
overbygningsskole i Glesborg. Der udarbejdes forslag, der udsendes til høring i Børneby
Midt og Søren Kanne Skolen, således der kan tages stilling på kommunalbestyrelsesmødet
den 15. december. I forslaget skal indgå en gradvis opbygning, idet forslaget skal betyde, at
de to nuværende 6. klasser i Glesborg og Ørum, kan fortsætte i 7. klasse og efterfølgende
klasser.
Overbygningstilbuddet opbygges som en del af folkeskoletilbuddet i Børneby Midt og
forudsætter/behøver et samarbejde med Søren Kanne Skolens overbygning i forhold til
anvendelse af faglokaler, valgfag og anvendelse af nødvendige faglærere.”
På

denne

baggrund

har

der

været

nedsat

en

arbejdsgruppe

med

leder-

og

medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis Børneby Midt og Søren Kanne Skolen samt skoleog dagtilbudschefen og en udviklingskonsulent fra skole- og dagtilbudsafdelingen.
Arbejdsgruppen har udarbejdet et notat, hvor der beskrives en række forslag til, hvordan et
overbygningstilbud på Glesborg Skole kan etableres.
Notatet er vedlagt som bilag.
I notatet er der bl.a. beskrevet:


Forslag til hvordan der kan etableres det nødvendige antal klasselokaler på Glesborg
Skole.
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Forslag til hvordan undervisningen i naturfag for overbygningselever kan
tilrettelægges.



Forslag til hvordan undervisningen i valgfag for overbygningselever kan
tilrettelægges.

I tilknytning til hvert af de udarbejdede forslag er der lavet en beskrivelse af fordele og
ulemper / opmærksomhedspunkter.
Forslagene skal sendes til høring i bestyrelser, elevråd og MED-udvalg i Børneby Midt og på
Søren Kanne Skolen samt i handicaprådet og NFE (Norddjurs Fællee Elevråd). Høringsfristen
fastsættes til den 19. november 2020.
Den endelige politiske behandling af forslagene (inkl. de indkomne høringssvar) finder sted
på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 26. november 2020 og på møder i
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 8. og 15. december 2020.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetaftalen for 2021-2024.
Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024 er der afsat en driftsreserve på 0,5 mio. kr. i
2021 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022-2024, der kan anvendes til dækning af
øgede driftsudgifter, hvis det bliver besluttet at etablere et overbygningstilbud på Glesborg
Skole. Ved ekstra elevtransport er det i den forbindelse forudsat, at budgetrammen til
kollektiv trafik først anvendes.
Hertil kommer, at der er i budgettet er afsat en anlægsreserve på 1,0 mio. kr. i 2021.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at forslagene til etablering af et overbygningstilbud på
Glesborg Skole sendes til høring i bestyrelser, elevråd og MED-udvalg i Børneby Midt og på
Søren Kanne Skolen samt i handicaprådet og NFE.
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Bilag:
1 Åben Forslag til etablering af et eventuelt overbygningstilbud på Glesborg 168015/20
Skole
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-11-2020
Godkendt med den tilføjelse, at forslag til etablering en eventuel overbygning i Børneby Midt
også sendes til høring i bestyrelser, elevråd og MED-udvalg i Børneby Nord og Auning Skole
samt ungdomsuddannelserne og Norddjurs Fritidsråd.
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Ny tids- og procesplan for arbejdet med politikken for børn og unge i udsatte positioner
27.00.00.G00

19/18326

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Med baggrund i regeringens seneste udmeldinger om COVID-19 blev workshoppen om
politikken for børn og unge i udsatte positioner, der var planlagt til den 12. november 2020,
aflyst. Tidligere er også borgermøderne den 28. september og den 19. oktober 2020 blevet
aflyst.
Med det formål at sikre, at relevante aktører involveres i udarbejdelsen af politikken samtidig
med, at processen ikke forlænges unødigt, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny
tids- og procesplan.
Forslaget indebærer, at interviewene med børn og unge i målgruppen, som indgik i den
oprindelige tids- og procesplan, udvides til også at omfatte andre aktører, herunder forældre,
skolebestyrelser, medarbejdere og foreningsfolk. Interviewene gennemføres som en blanding
mellem fokusgruppeinterviews og individuelle interviews.
I forbindelse med aflysningen af borgermøder og workshoppen har de tilmeldte deltagere
samtidig fået tilbud om i stedet at indsende forslag og input til politikken.
På baggrund af den ovenfor beskrevne proces vil styregruppen formulere et forslag til en
politik for børn og unge i udsatte positioner.
Sideløbende med gennemførelsen af interviewene nedsættes to arbejdsgrupper, som vil sikre
tilretning af den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet og beredskabet ved
mistanke om overgreb mod børn og unge.
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Beredskabet ved mistanke om overgreb mod børn og unge er lovpligtigt og skal være en del
af politikken for børn og unge i udsatte positioner. Den sammenhængende indsats over for
ungdomskriminalitet er ikke længere en lovpligtig del af politikken. I Norddjurs Kommune er
der imidlertid et stort fokus på indsatsen og det forebyggende arbejde indeholdt heri, og derfor
fastholdes arbejdet med forebyggelse af ungdomskriminalitet, som en del af politikken. Det
tilstræbes, at de aktører, der bidrager til at løfte indsatserne i det daglige, er repræsenteret i
arbejdsgrupperne.
Politikken og de tilhørende handleplaner sendes til drøftelse i børne- og ungdomsudvalget den
28. januar 2021. Herefter sendes politikken og de tilhørende handleplaner til høring. Efter
høringen og eventuel tilretning af politikken i styregruppen, behandles politikken igen i
børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tids- og procesplan
Oktober 2020

Der gennemføres interviews med
børn, unge, forældre, medarbejdere

November 2020

og

andre

relevante

aktører

på To

området.
januar politikken

2021

arbejder

sideløbende med tilretning af

December 2020 – Styregruppen udarbejder forslag til
medio

arbejdsgrupper

på

baggrund

af

de

gennemførte interviews og skriftlige

1. den

sammenhængende

indsats

over

for

ungdomskriminalitet

inputs fra de tilmeldte deltagere til
2. beredskabet

borgermøderne.

ved

mistanke om overgreb
mod børn og unge.
28. januar 2021

Drøftelse i børne- og ungdomsudvalget

28. januar – 18. Høring
februar 2021
25. februar 2021

Behandling i børne- og ungdomsudvalget

9. marts 2021

Behandling i økonomiudvalget

16. marts 2021

Behandling i kommunalbestyrelsen
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Politikken for børn og unge i udsatte positioner tager afsæt i Norddjurs Kommunes
socialpolitiske tilgang og de øvrige politikker på velfærdsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at forslaget til en ny tids- og procesplan for arbejdet med politikken
for børn og unge i udsatte positioner godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-11-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Tids- og procesplan for tilpasning og omorganisering af daginstitutioner til det
faldende børnetal i Norddjurs Kommune
1.

Tids- og procesplan for arbejdet med tilpasning og omorganisering af
daginstitutioner (164146/20)

2.

Forslag til etablering af en eventuel overbygning i Børneby Midt
1.

Forslag til etablering af et eventuelt overbygningstilbud på Glesborg Skole
(168015/20)
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Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Tom Bytoft (A)

Ulf Harbo (Ø)

Kristina Hviid (V)
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