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Dialogmøde med OMU på socialområdet kl. 15.00
00.22.00.G01

20/966

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med område MED-udvalget på
socialområdet
Dialogmødet afholdes i mødesal 6 på Kystvejens Konferencecenter.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Den tidlige og forebyggende indsats – arbejdet med dette ud fra den vedtagne
socialpolitiske tilgang. Den socialpolitiske tilgang er vedlagt som bilag.



COVID-19 som en ny opgave i det daglig og betydning for løsningen af opgaver.



Aftale om budget 2021-2024. Herunder effektiviseringer.

Bilag:
1 Åben Socialpolitisk tilgang

153302/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Medlemmerne af område MED-udvalget deltog i dialogmødet via Skype.
Ad. 1
Områdeudvalget fremhævede, at de finder den vedtagne socialpolitiske tilgang vigtig i
forbindelse med tilrettelæggelsen af den tidlige og forebyggende indsats, og at tilgangen også
er vigtig i forbindelse med udarbejdelsen af nye politikker.
Ad. 2
Områdeudvalget orienterede om, hvordan COVID-19 påvirker borgerne og aftaleenhederne
på forskellig vis, og hvordan COVID-19 påvirker driften de enkelte steder. Desuden blev der
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orienteret om, hvordan der arbejdes med at finde løsninger på de udfordringer, som COVID19 medfører.
Ad. 3.
Områdeudvalget fortalte om arbejdet med effektiviseringer på socialområdet. Punktet blev
drøftet.
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Dialogmøde med OMU på skole- og dagtilbudsområdet kl. 15.45
00.22.00.G01

20/966

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med område MED-udvalget på skole- og
dagtilbudsområdet.
Dialogmødet afholdes i mødesal 2 på Kystvejens Konferencecenter.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Aftale om budget 2021-2024



Skole- og dagtilbudsstruktur



Visionen for skoler- og dagtilbud – samlet plan for området



Tidlig indsats og forebyggelse.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Medlemmerne af område MED-udvalget deltog i dialogmødet via Skype.
Formanden for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen bød velkommen og
præsenterede aftalen om budget 2021-2024.
På mødet blev bl.a. følgende emner drøftet:


Budgetaftalen for 2021-2024 – herunder udfordringerne og de ekstra tildelte midler på
skoleområdet og forståelsen af, hvad der menes med aftalens formuleringer om
fastholdelse af det nuværende undervisningsniveau.



Behovet for en tidlig indsats og mulige konsekvenser for segregering og øget behov
for specialundervisning, hvis dette fokus ikke fastholdes.



En styrkelse af normeringen i dagtilbud og betydningen for den tidlige indsats.
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Faldende børnetal.



Omkostningsniveauet pr. elev i almen skolen og på specialundervisningsområdet.



Behovet for budgetmæssig stabilitet og forudsigelighed.



Visioner for skole- og dagtilbudsområdet.
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Oplæg om tiltag i relation til miljømæssig bæredygtighed, kl. 16.30
00.22.00.G01

20/966

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møder vil udvalget løbende modtage forskellige oplæg om
tiltag i relation til miljømæssig bæredygtighed.
På dette møde vil Søren Forsberg fra Kattegatcentret og afdelingsleder Louise Eeg Treue fra
Djurslandsskolen holde et oplæg om et pilotprojekt der gennemføres i et samarbejde mellem
Kattegatcentret og Djurslandsskolen, og som er målrettet elever på specialskoler.
Projektet har fokus på en ny måde at tænke eksterne læringsmiljøer på, hvor der planlægges
otte forløb, hvor eleverne oplever genkendelighed og forudsigelighed i personale og de
fysiske rammer. Forløbet uddanner eleverne i verdensmålene ud fra en handlingsorienteret
tilgang.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes mål og indsatser i forhold til at øge den
miljømæssige bæredygtighed i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen om pilotprojektet tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Oplæg vedr. miljømæssig bæredygtighed
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Søren Forsberg og Louise Eeg Treue fortalte om de meget positive erfaringer med et
pilotprojekt

mellem

Kattegatcentret

og

Djurslandskolen

om

etableringen

af

et

undervisningsforløb med afsæt i verdensmålene, som er målrettet specialundervisningen.
Plancher fra oplægget er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det var et meget inspirerende oplæg, og opfodrer
til, at skoler, børnebyer og dagtilbud benytter de mange gode muligheder og tilbud, der i
Norddjurs Skoletjeneste.
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Politik for tidlig indsats og inklusion
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019 en handleplan for specialundervisning
og inklusion. Handleplanens formål er at tilrettelægge fremtidige indsatser for inklusion og
specialundervisning

med

det

formål

at

nytænke

indsatserne

og

tilgangen

til

specialundervisningsområdet samt styrke elevernes trivsel og læringsresultater.
Målet med handleplanens indsatser og forandringsprocesser er at reducere segregeringsgraden
i Norddjurs Kommune gennem en styrkelse af den almene del af skoleområdet.
Til orientering er handleplanen for specialundervisning og inklusion vedlagt som bilag.
På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af handleplanen er der efterfølgende
blevet igangsat en række indsatser, der implementeres i løbet af de kommende skoleår.
I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen opstod der en stigende erkendelse af, at der
blandt andet var behov for en revitalisering af Norddjurs Kommunes politik for Tidlig Indsats
og Inklusion.
Der er derfor udarbejdet et forslag til en revideret politik for Tidlig Indsats og Inklusion, der
er tidssvarende både i forhold til sprog, kontekst, metoder og indsatsområder. Formålet med
politikken er at danne en overordnet ramme for blandt andet de konkrete indsatser, der indgår
i handleplanen for specialundervisning.
Forslaget er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces. Som led i processen har
der være høring af bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler og dagtilbud, de lokale MEDudvalg i Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset, UngNorddjurs, Ungeindsatsen og UU,
7
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Trivsel og Læring samt handicaprådet og NFE (Norddjurs Fælles Elevråd). Desuden blev der
den 17. september 2020 afholdt en workshop med en bred repræsentation af forældre,
politikere, medarbejdere og ledere. Efterfølgende har styregruppen har arbejdet videre med
den endelige udformning af politikken.
Forslaget til en revideret politik for Tidlig Indsats og Inklusion er vedlagt som bilag.
Forslaget skal sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skole- og
dagtilbudsområdet samt i handicaprådet og NFE. Høringsfristen fastsættes til den 14.
december 2020.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen skal ses i sammenhæng med politikken for børn og unge i udsatte positioner, der er
under udarbejdelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at forslaget til en revideret politik for Tidlig Indsats og
Inklusion sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skole- og
dagtilbudsområdet samt i handicaprådet og NFE.
Bilag:
1 Åben Handleplan for specialundervisning og inklusion

153136/20

2 Åben Politik for tidlig indsats og inklusion

153346/20

3 Åben Politik for inklusion og tidlig indsats 15. maj 2012

158048/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Børne- og ungdomsudvalget finder, at forslaget er velegnet, men ønsker at styregruppen
tilføjer et afsnit med forslag til konkrete indsatser, før det udsendes til høring.
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Forslaget skal også sendes til høring i område MED-udvalget på socialområdet.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker derudover, at det skal tilføjes i politikken, at der skal
skabes fysiske rammer, som giver mulighed for, at børnene kan lære og lege i naturen som en
del af dagtilbuddenes og skolernes hverdag.
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Børne- og ungdomsudvalgets afsnit i Norddjurs Kommunes integrationspolitik
00.01.00.P22

19/17973

Åben sag

Sagsgang
BUU, DFI, BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på et møde den 30. oktober 2019 at
udarbejde

en

opdateret

Integrationspolitik

for

Norddjurs

Kommune.

Børne-

og

ungdomsudvalget, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt
voksen- og plejeudvalget er i den forbindelse blevet bedt om at beskrive hver sin del af
politikken, som falder indenfor deres ressortområde.
I nærværende sag skal børne- og ungdomsudvalget drøfte og godkende deres afsnit i
politikken, som er markeret med gråt i det vedhæftede udkast til Integrationspolitik.
Børne- og ungdomsudvalgets afsnit i politikken er udarbejdet af sekretariatet i
fællesforvaltningen på baggrund af dialog, input og beskrivelser fra velfærdsforvaltningen.
Udgangspunktet for fællesforvaltningens forslaget til tekst har været et ønske om at udarbejde
en integrationspolitik, der er skrevet i en kortfattet form.
Integrationspolitikken udarbejdes under følgende hovedoverskrifter:


Øget uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens



Børn og familier som trives



Tilegnelse af det danske sprog og dansk kultur.

Integrationspolitikken skal understøtte, at integrationsborgere har mulighed for at udnytte
deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og
bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med
grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.
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Grundholdningen er, at borgere, der kan selv, de skal selv, og politikken tager udgangspunkt i
borgernes ansvar for deres egen integration. Integrationsborgerne skal have mulighed for at
deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle
liv på lige fod med andre borgere, og der arbejdes frem mod, at flest muligt hurtigst muligt
bliver både selvforsørgende og selvhjulpne.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget og voksen- og plejeudvalget
drøfter og godkender ligesom børne- og ungdomsudvalget udkast til egne afsnit i
Integrationspolitikken på oktober/november-møderne. I perioden 9. november – 16. november
2020 får Dialogforum for integration Integrationspolitikken til kommentering. På
november/december-møderne

skal

fagudvalgene

på

ny

behandle

forslaget

til

Integrationspolitik, hvorefter det sendes til høring.
Eventuelle høringssvar bliver forelagt fagudvalgene til drøftelse på møderne i januar 2021,
hvor Integrationspolitikken ligeledes fremlægges til endelig godkendelse. Derefter sendes
politikken til godkendelse hos økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 9.
og 23. februar 2021.
Integrationspolitikken angiver de overordnede rammer for arbejdet med integrationsområdet i
Norddjurs Kommune. Den udpeger specifikke principper, retningslinjer og værdier på
området. Disse omsættes til handlinger i Norddjurs Kommunes Arbejdsmarkedsstrategi og
Erhvervsstrategi. Endelig angives konkrete mål for integrationsområdet i Norddjurs
Kommunes årlige beskæftigelsesplan.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Integrationspolitikken udarbejdes indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes Plan- og
udviklingsstrategi som supplement til Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken samt
kommunens øvrige politikker.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdssekretariatschefen

indstiller,

at

børne-

og

ungdomsudvalgets

afsnit

i

integrationspolitikken godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til Integrationspolitik

153138/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget anbefaler samtidig, at:


Et afsnit om den gode modtagelse fra den gamle integrationspolitik bibeholdes:

”Norddjurs kommune skal tilbyde en sammenhængende og tidlig familieorienteret
integrationsindsats. Det skal sikres, at der arbejdes mod et fælles mål for den enkelte og
dennes eventuelle familie. I alle sager skal der udarbejdes en integrationsplan, som er
koordineret og indeholder en tidlig, handlingsorienteret indsats, herunder hurtig
opsporing af sundhedsmæssige problemer.


Der sker følgende tilføjelse: ”…både aktiviteter, institutioner og kommunens ansatte
have…” i sætningen: ”Derfor skal kommunens ansatte have fokus på…..”



Det tilføjes, at Norddjurs Kommune skal sikre en fordeling af indvandre- og
flygtningebørn i dagtilbud og skoler for herigennem at fremme integration og gensidig
kulturel forståelse.
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Budgetopfølgning pr. ultimo september på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.S00

20/99

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Den overordnede konklusion for driften på børne- og ungdomsudvalgets område er, at der på
nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 673,2 mio. kr. Dette medfører, at der er et
merforbrug på 6,9 mio. kr. i 2020 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget
vedrører udgifter til COVID-19.
Samlet set forventes det, at der er et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. på den ordinære drift.
Det forventes imidlertid, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte
med COVID-19 vil medføre en merudgift på ca. 10,2 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. oktober 2020, at fordele kompensationen
fra staten vedrørende udgifter til COVID-19 mellem de enkelte fagudvalgs områder. Børneog ungdomsudvalget tilføres i den forbindelse 4,1 mio. kr., der indgår i det korrigerede
budget. Dette medfører, at merforbruget vedrørende udgifter til COVID-19 - set i forhold til
det korrigeret
budget – er på 6,1 mio. kr.
På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold
til det oprindelige budget.
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt.
Oprindeligt
Budget 2020 (mio. kr.)
Drift

–

indenfor

budget

Korrigeret
budget

inkl.

driftsoverførsler

669,4

670,0
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Forventet
regnskab
663,3

Afvigelse til
opr.
budget*
-6,1
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servicerammen
Ekstraudgift – COVID-19
Drift

–

0

0

10,2

10,2

-3,1

-3,1

-0,3

2,8

666,3

666,9

673,2

6,9

4,8

10,8

7,6

2,6

udenfor

servicerammen
Drift i alt
Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Samlet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. på driften på børne- og ungdomsudvalgets
område.
Det skal bemærkes, at KL i juli har 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne
som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen på børne- og
ungdomsudvalgets område blevet nedjusteret til 667,5 mio. kr. Dermed er der et
mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 4,2 mio. kr. (ekskl. udgifter i forbindelse med
COVID-19).
Den nye serviceramme fremgår ikke af ovenstående tabel, idet denne afspejler det oprindelige
budget for 2020.
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
Merudgiften på 6,9 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 4,9 mio. kr. på skole- og
dagtilbudsområdet og et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på socialområdet.
Merudgifterne på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet skyldes Sundhedsstyrelsens
krav og retningslinjer i forhold til rengøring, hygiejne og afstandsoverholdelse i forbindelse
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med COVID-19. Dette medfører en væsentlig forøgelse af personalenormering i dagtilbud og
skoler samt betydelige udgifter til værnemidler og mobile håndvaske mv.
Norddjurs Kommune kan påregne at blive kompenseret for en række udgifter i forbindelse
med indsatsen for at begrænse smitten med COVID-19. På nuværende tidspunkt er det
imidlertid fortsat uklart i hvilket omfang, at de midler der tilføres fra staten vil svare til
kommunens forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget.
Merforbruget skyldes primært, at der den 3. april 2020 blev indgået en aftale mellem
repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen om fremrykning af tidligere besluttede
anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som følge af COVID-19. På børne- og
ungdomsudvalgets område udgør summen af de fremrykkede og nye anlægsinvesteringer 3,4
mio. kr.
Derudover blev der indgået en aftale den 3. juni 2020 mellem alle partierne i
kommunalbestyrelsen om yderligere anlægsinvesteringer til at understøtte vækst og udvikling
som

følge

af

COVID-19.

På

børne-

og

ungdomsudvalgets

område

udgør

anlægsinvesteringerne 1,3 mio. kr.
Desuden har kommunalbestyrelsen på et møde den 20. oktober 2020 vedtaget en forhøjelse af
anlægsinvesteringen med yderligere 0,2 mio. kr.
Det samlede beløb på 4,9 mio. kr. forøger det forventede regnskab, da disse
anlægsbevillingerne ikke indgår i det oprindelige budget.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som
bilag.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
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.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo september 2020 på børne- og
ungdomsudvalgets område godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 153340/20
ultimo september 2020
2 Åben Anlægsoversigt pr. ultimo september 2020
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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Indkøb af luftrensere til daginstitutioner
87.00.00.A00

20/13606

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen indgik den 3. juni 2020 en aftale om
fremrykning af tidligere besluttede anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som
følge af COVID-19.
Aftalen indebar blandt andet, at der blev afsat 0,500 mio. kr. i 2020 til at igangsætte
forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner i Norddjurs Kommune.
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 15. september 2020, at de 0,500 mio. kr.
skal anvendes til at forbedre indeklimaet ved at indkøbe luftrensere til de 9-10
daginstitutioner, der har flest antal børn pr. kvm.
Den 20. oktober 2020 har kommunalbestyrelsen besluttet, at igangsætte yderligere
anlægsinitiativer i 2020 for yderligere 3 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.
Aftalen indebærer blandt andet, at der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. til at forbedre
indeklimaet i daginstitutioner i kommunen.
Forvaltningen foreslår, at de 0,2 mio. kr. anvendes til at forbedre indeklimaet ved at indkøbe
luftrensere til yderligere 3-4 daginstitutioner fordelt over hele kommunen.
Baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning den 15. september 2020 var positive
erfaringer i daginstitutionerne Mælkevejen og Bette-Bo i Auning, der i et samarbejde med
firmaet Nordic2Care haft luftrensere til afprøvning i ca. 17 måneder.

17

Børne- og ungdomsudvalget

29-10-2020

Arbejdsmiljøgruppen i de to daginstitutioner har evalueret luftrensernes betydning for
indeklimaet i de to institutioner og har konkluderet følgende:


Indeklimaet er blevet markant forbedret i begge daginstitutioner. Det kan mærkes
med det samme, hvis luftrenserne f.eks. ikke har kørt på det anbefalede program
om natten, hvor mængden af luft, der bliver renset, er størst.



Forældre/børn og medarbejder, der døjer med pollenallergi, oplever, at deres øjne
ikke længere løber i vand, når de befinder sig i institutionerne.



Forældre/børn og medarbejderne oplever mindre problemer med hovedpine og
færre maveproblemer.



Luftrenserne formindsker lugtgenerne, f.eks. når den lokale landmand gøder sine
marker med gylle.



Der opleves en markant forbedret luftkvalitet, hvilket har resulteret i, at der ikke
længere modtages klager fra forældre over indeklimaet.

På baggrund af en dialog med markedet er det vurderingen, at det vil være muligt at indkøbe
luftrensere til yderligere 3-4 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvilket betyder, at 13
eller 14 ud af 17 daginstitutioner får luftrensere.
Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes luftrensere til de daginstitutioner, der har flest antal
børn pr. kvm, som ikke har fået luftrensere. Det betyder, at det også vil være muligt at få
installeret luftrensere i følgende 3-4 daginstitutioner i prioriteret rækkefølge:


Børnehuset Mælkevejen, Område Auning



Åparkens Børnehave, Distrikt Ørum



Skovsprutten, Ørsted Børneby



Børnehaven Nordlyset, Vivild Børneby.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til beslutningen i kommunalbestyrelsen den 15. september 2020 om
at anvende 0,5 mio. kr. af de fremrykkede anlægsinvesteringer som følge af COVID-19 på at
etablere luftrensere i 9-10 daginstitutioner i Norddjurs Kommune.
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Økonomiske konsekvenser
Jævnfør beslutningen i kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2020 er der givet
anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2020 til forbedring af indeklimaet i daginstitutioner i
Norddjurs Kommune, som finansieres af kassen.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at de 0,200 mio. kr. til forbedringer af indeklimaet i
daginstitutioner anvendes til indkøb af luftrensere til daginstitutioner i Norddjurs Kommune i
den foreslåede prioriterede rækkefølge.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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Ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
00.22.04.G01

19/22988

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen

godkendte

på

sit

møde

den

20.

oktober

2020

en

ny

ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.
Modellen (4a) er vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil forvaltningen orientere om det videre forløb, hvor
de enkelte skoler og børnebyer i løbet af november og december måned skal finde løsninger
på, hvordan de får tilpasset deres specialundervisningsindsatser og arbejde med inklusion, så
udgiftsniveauet svarer til det afsatte budget i 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes handleplan for specialundervisning og
inklusion og kommunens politik for tidlig indsats og inklusion.
Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af det vedlagte bilag, så medfører model 4a, at der i 2021 foretages en
omplacering mellem de enkelte skoler og børnebyer af midlerne til specialundervisning.
Samtidig er den samlede budgetramme reduceret fra 68,730 mio. kr. i 2020 til 65,326 mio. kr.
i 2021.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Sammenligning af specialundervisningsmodeller

144229/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 20. oktober
2020 besluttede: ”at indstillingen godkendes af hensyn til, at aftaleholderne hurtigt kan
planlægge skolernes aktivitet i budgetåret 2021. Børne- og ungdomsudvalg følger
udmøntningen af modellen og forestår eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets
budgetramme, såfremt det viser sig nødvendigt i udmøntningen jfr. principper for
økonomistyring.”.
Ulf Harbo bemærker, at børne- og ungdomsudvalget bør lave en beslutningssag i forlængelse
af kommunalbestyrelsens beslutning den 20. oktober 2020 om, at: “Børne- og
ungdomsudvalg følger udmøntningen af modellen og forestår eventuelle omprioriteringer
indenfor udvalgets budgetramme, såfremt det viser sig nødvendigt i udmøntningen jfr.
principper for økonomistyring.” og indstille til økonomiudvalget, at Norddjurs Kommune skal
bruge 1 million kroner fra de tre afsatte puljer på 28 millioner inden for servicerammen i
budget 2021-24 til at imødegå de ekstra besparelser, som Børneby Nord og Auning Skole er
blevet ramt af på grund af vedtagelsen af en ny ressourcefordelingsmodel på
specialundervisningsområdet den 20. oktober 2020.
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Anmodning om udtalelse fra fællesbestyrelsen i Børneby Midt om lukning af afdeling
Ørum
00.01.00.A00

20/8518

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020 blev budgettet for 2021-2024 vedtaget.
Det fremgår af budgetaftalen, at: ”Partierne vil - på baggrund af oprettelse af friskolen i
Ørum og en markant reduktion i antallet af elever i folkeskolen i Ørum – foreslå, at skolen
lukkes ved afslutning af skoleåret 2020/2021 og at den skønnede besparelse anvendes til
styrkelse af folkeskolen.
Det fremgår desuden af budgetaftalen, at: ”En lukning af folkeskolen i Ørum vil betyde, at
folkeskoletilbuddet i Skoledistrikt Midt alene sker i Glesborg og der afsættes 0,5 mio. kr. i
hvert af årene 2021 og 2022 til flytning og opgradering af Glesborg Skole.”
Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 2. skal en beslutning om en lukning af en afdeling af
en skole træffes af kommunalbestyrelsen, og der skal forud for beslutningen i
kommunalbestyrelsen indhentes en udtalelse fra bestyrelsen herom.
Selv om forslaget om en lukning af afdeling Ørum har været til høring i forbindelse med
budgetprocessen, så er det i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at der også efter
budgetvedtagelsen indhentes en særskilt udtalelse fra fællesbestyrelsen i Børneby Midt om
lukningen.
Der er derfor udarbejdet et forslag til en skrivelse til fællesbestyrelsen i Børneby Midt
vedrørende anmodning om en udtalelse i forbindelse med lukningen af afdeling Ørum, der er
vedlagt som bilag.
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Udtalelsen fra bestyrelsen vil indgå i beslutningsgrundlag i forbindelse med den endelige
politiske behandling af beslutningen om lukning af afdeling Ørum, der vil finde sted på et
møde i børne- og ungdomsudvalget den 26. november 2020, i økonomiudvalget den 8.
december 2020 og i kommunalbestyrelsen den 15. december 2020.
Fristen for afgivelse af en udtalelse er fastsat til onsdag den 18. november 2020, kl. 12.00.
Det skal bemærkes, at det endvidere fremgår af den vedtagne budgetaftale, at ”det overlades
til bestyrelsen for Børneby Midt at træffe afgørelse om, hvorvidt en overflytning af eleverne
fra Ørum Skole til Glesborg Skole skal finde sted på et tidspunkt før udgangen af det
igangværende skoleår 2020/21.”
Økonomiske konsekvenser
Den skønnede besparelse ved en lukning af afdeling Ørum Skole er anvendt til en styrkelse af
folkeskolen. Der er således frigjort 0,411 mio. kr. i 2021 og 1,930 mio. kr. årligt i 2022-24.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årende 2021 og 2022 til flytning og opgradering af
Glesborg Skole.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget godkender, at
fællesbestyrelsen i Børneby Midt anmodes om en udtalelse vedrørende lukning af afdeling
Ørum.
Bilag:
1 Åben Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelsen i børneby Midt 153335/20
vedrørende forslag om lukning af afd. Ørum
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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Orientering om tidsplan for udarbejdelse af et forslag til etablering af en overbygning i
Børneby Midt
17.01.04.A00

20/18841

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 og
overslagsårene 2022-2024 besluttet, at Børneby Midts skoleafdeling i Ørum skal lukkes med
udgangen af skoleåret 2021/22. Alle elever i børnebyen samles herefter på Glesborg Skole.
I forbindelse med beslutningen om lukning af Ørum Skole blev det samtidig besluttet, at der
skal udarbejdes et forslag til, hvordan der som en del af det kommunale folkeskoletilbud i
Børneby Midt kan etableres en overbygningsdel på Glesborg Skole. Dette tilbud skal etableres
i et samarbejde med Søren Kanne Skolens overbygning i Grenaa og skal bl.a. omfatte
anvendelsen af faglokaler og faglærere samt udbud af valgfag.
Det indgår i budgetvedtagelsen, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 15. december 2020
skal tage stilling til et forslag til etablering af en overbygning på Glesborg Skole.
Da tidsfristen er meget stram, er der nedsat en hurtigtarbejdende gruppe bestående af leder- og
medarbejderrepræsentanter fra Børneby Midt og Søren Kanne Skolen samt repræsentanter fra
forvaltningen, der skal stå for udarbejdelsen af forslaget til etablering af en overbygning i
Børneby Midt.
Tidsplanen for hele forløbet frem til kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 15.
december 2020 er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at der i forløbet indgår et ekstraordinært møde i børne- og
ungdomsudvalget den 12. november 2020. Her skal udvalget drøfte forslaget til etablering af
en overbygning på Glesborg Skole, hvorefter det sendes til høring i bestyrelser, elevråd og
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MED-udvalg i Børneby Midt og på Søren Kanne Skolen samt i handicaprådet og NFE
(Norddjurs Fælles Elevråd).
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har ingen sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med de forskellige omstillinger i Børneby Midt er der i budgettet for 2021 afsat
en driftsreserve på 1,9 mio. kr., hvoraf op til 1,4 mio. kr. kan anvendes til eventuelle
fratrædelsesudgifter. Der er endvidere reserveret 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 20222024 til finansiering af eventuelle fratrædelsesudgifter samt øgede driftsudgifter ved
etableringen af en overbygningsdel på Glesborg Skole.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om tidsplanen for udarbejdelse af et forslag til
etablering af en overbygning på Glesborg Skole tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat - Tidsplan for etablering af en overbygning i Børneby Midt
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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Opsamling på forslag til regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet
00.01.00.G01

19/933

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2019 blev det besluttet, at der skal
arbejdes med regelforenkling på skole- og dagtilbudsområdet.
Arbejdet skal ses i sammenhæng med et ønske om at styrke og forbedre rammerne for at
udvikle kvaliteten i dagtilbuddene og på skolerne samt at styrke det decentrale råderum. Målet
med processen har været at skabe mere tid og organisatorisk kraft til at løfte kerneopgaven i
forhold til børnene og de unge.
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 31. oktober 2019 præsenterede forvaltningen en
opsamling på de prøvehandlinger, som de enkelte områder på skole- og dagtilbudsområdet
havde arbejdet med. Nedenstående opsamling er en status på de igangværende
prøvehandlinger på skole- og dagtilbudsområdet pr. oktober 2020.
Prøvehandlingerne vedrører:


Anvendelsen af de pædagogiske redskaber i INFOBA i dagtilbud.



Skriftlig overlevering i overgangen mellem dagtilbud og skole.



Antallet af årlige læse- og matematikkonferencer (politisk besluttet jævnfør
Handleplan for læsning og Handleplan for matematik).



Prøvehandlinger i forbindelse med evalueringsplaner i læsning og matematik (politisk
besluttet jævnfør Handleplan for læsning og Handleplan for matematik).



Nedsættelse af en styregruppe for Handleplan for læsning.



Antallet af årlige grundkontraktmøder mellem Trivsel og Læring og aftaleenhederne.



Reduktion i tværgående mødefora som f.eks. læsevejledernetværket.
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De enkelte prøvehandlinger er uddybet nærmere i de følgende afsnit:
Anvendelse af de pædagogiske redskaber i INFOBA i dagtilbud
På dagtilbudsområdet er det besluttet at afvige fra rammen om systematisk at anvende de
digitale, pædagogiske redskaber ”Trivsel” samt ”Inklusionsmiljø” i INFOBA mindst 1 gang
om året for alle børn. I stedet er det en faglig vurdering, hvornår redskaberne anvendes.
Skriftlig overlevering i overgang fra dagtilbud til skole
I samarbejdet omkring overlevering af informationer i forbindelse med børns overgang fra
dagtilbud til skole afprøver Område Auning og Auning Skole fra foråret 2020, at denne
foregår skriftligt frem for mundtligt. Forenklingen består af tidsbesparelse på afholdelse af
møder. I særlige tilfælde afvikles fortsat et fysisk overleveringsmøde. Hvorvidt der skal
afvikles et overleveringsmøde beror på en faglig vurdering af behovet for uddybende
drøftelser i forbindelse med overleveringen.
Område Auning og Auning skole forventer at evaluere på den skriftlige overlevering inden
udgangen af 2020.
Antallet af årlige klassekonferencer
På skoleområdet har der været bred enighed om at reducere forventningerne til afvikling af
klassekonferencer på de enkelte årgange. ”Handleplan for læsning” samt ”Handleplan for
matematik”

rammesætter

2

årlige

klassekonferencer

i

indskolingen

og

1

årlig

klassekonference for mellemtrin og udskoling. Klassekonferencer afvikles i stedet på
baggrund af en faglig vurdering af behovet på hver enkelt årgang. Det er væsentligt at nævne,
at denne regelforenkling er et udtryk for en ressourceoptimering på baggrund af besparelser
mere end det er et udtryk for, at klassekonferencerne opleves som bureaukratiske.
Grundet nedlukning/genåbning har det ikke været muligt at gennemføre denne prøvehandling
fuldt ud. Prøvehandlingen vil derfor blive videreført i indeværende skoleår med henblik på at
drage erfaringer heraf.
Prøvehandlinger i forbindelse med evalueringsplaner
Derudover er der igangsat prøvehandlinger i forhold til at justere evalueringsplanerne i
”Handleplan for Læsning” og ”Handleplan for matematik”, så de både sikrer en tidlig
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opsporing og opmærksomhed på begyndende læse- og matematikvanskeligheder, men
samtidig har et omfang, der tidsmæssigt giver den enkelte lærer mulighed for at fordybe sig i
resultaterne og handle på baggrund heraf.
Disse prøvehandlinger udspringer af et ønske om at foretage kapacitetstilpasninger mere end
det er et udtryk for, at testene opleves bureaukratiske.
Der er endnu ikke fortaget en evaluering af, hvilke fordele og udfordringer, der er forbundet
med ovenstående prøvehandlinger. En del af de konkrete afprøvninger var forventet
gennemført under forårets nedlukning, og er derfor udskudt til foråret 2021. Forvaltningen
vurderer, at effekten af ovenstående tiltag først vil være tydelige for medarbejdere og ledere
med udgangen af skoleåret 2020/21.
Forvaltningen gennemfører efterfølgende en evaluering af de prøvehandlinger, der vedrører
”Handleplan for læsning” og ”Handleplan for matematik”, og kommer på baggrund heraf med
forslag til eventuelle justeringer af de to handleplaner. Evalueringen behandles på et møde i
børne- og ungdomsudvalget i september 2021.
Nedsættelse af styregruppe for Handleplan for læsning
Aftaleholderne på skole- og dagtilbudsområdet har besluttet at nedsætte en styregruppe for
”Handleplan for læsning”, som er med til at gøre status og afklare fremtidige prioriteringer på
læseområdet, så der kan fokuseres på de forhold, der er mest brug for, og udvikle området i
den retning, der ønskes. Det bliver en gruppe, som kommer til at arbejde tæt på praksis:
Hvilke temaer i Handleplanen for læsning kræver mest opmærksomhed lige nu? Hvilke
områder er der brug for at udvikle redskaber til? osv.
Styregruppen ses som en hjælp til at minimere det lokale ”oversættelsesarbejde”, så
Handleplan for læsning nemmere bliver omsat til konkret handling på den lokale enhed.
Styregruppen vil bestå af afdelingsledere, læsevejledere og læsekonsulenter. Der forventes, at
der afholdes 3 årlige møder.
Antallet af årlige grundkontraktmøder mellem Trivsel og Læring og aftaleenhederne
Aftaleholderne på skole- og dagtilbudsområdet har besluttet at afprøve en reduktion i
mødefrekvensen på grundkontraktmøder mellem Trivsel og Læring og den enkelte

28

Børne- og ungdomsudvalget

29-10-2020

aftaleenhed. Hvor der tidligere har været afholdt 2 årlige grundkontraktmøder med hver
afdeling, vil der fremadrettet kun afholdes ét årligt grundkontraktmøde. Samtidig afholdes
mødet som ét samlet møde for alle skolens/dagtilbuddets matrikler og Trivsel og Læring.
Aftaleholderne på skole- og dagtilbudsområdet samt for Trivsel og Læring har en forventning
om, at reduktionen ikke vil have en negativ betydning for hverken indholdet eller
organiseringen af samarbejdet.
Prøvehandlingen vil blive evalueret i efteråret 2021.
Reduktion i tværgående mødefora
Aftaleholdere på skole- og dagtilbudsområdet er opmærksomme på at udnytte medarbejdernes
ressourcer bedst muligt. Derfor vil der i indeværende skoleår blive afholdt færre møder i
tværgående mødefora (ex. læsevejledernetværket), og disse vil som udgangspunkt være
frivillige.
Med frivillige møder i tværgående netværk får den enkelte aftaleholder/afdelingsleder
mulighed for at prioritere i medarbejdernes tid og opgaver, så disse stemmer overens og så
kerneopgaven løftes bedst muligt i området.
Samtidig er der en opmærksomhed på i højere grad at afholde virtuelle møder på tværs af
enheder. Erfaringerne fra perioden med nedlukning/genåbning og afvikling af virtuelle møder
i forbindelse hermed har vist, at det kan være forbundet med en effektivisering, at afvikle
nogle møder virtuelt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Arbejdet med regelforenkling skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens beslutning
om, at der løbende skal være fokus at optimere og effektivisere samarbejdsformer og
arbejdsgange.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at opsamlingen på arbejdet med regelforenkling og
erfaringer med prøvehandlinger på skole- og dagtilbudsområdet tages til efterretning.

29

Børne- og ungdomsudvalget

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Tiltrådt.

30

29-10-2020

Børne- og ungdomsudvalget

12.

29-10-2020

Opgørelse over antal tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset
28.09.00.G01

20/901

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. juni 2018 blev det besluttet at indføre et loft
for tosprogede børn på 30 procent pr. daginstitution. Det blev desuden besluttet, at ventelisten
kan overspringes af danske børn i institutioner med mange tosprogede børn og for tosprogede
børn i institutioner, hvor andelen af tosprogede børn er lav.
Definition på et tosproget barn, er 5 år fra barnets eller mors indrejse til Danmark.
Efterfølgende blev det på børne- og ungdomsudvalgets møde den 23. januar 2020 besluttet at
følge udviklingen i andelen af tosprogede børn i henholdsvis Regnbuen og Stjernehuset.
På denne baggrund er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antallet af tosprogede
børn i henholdsvis Stjernehuset og Regnbuen fra maj 2018 til oktober 2020. Oversigten er
vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes Integrationspolitik.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen om antal tosprogede børn i Stjernehuset
og Regnbuen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Oversigt over udviklingen af tosprogede børn i Regnbuen og 149957/20
Stjernehuset
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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13.

29-10-2020

Størrelse og sammensætning af ansættelsesudvalg
81.02.00.G01

20/17666

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Der har været et politisk ønske om at få udarbejdet principper for ansættelsesudvalgenes
størrelse og sammensætning på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med ansættelse af
aftaleholdere på området. Der er et ønske om, at udvalgenes størrelse bliver mindre, og at
sammensætningen afspejler en større andel af forældrerepræsentanter.
I Norddjurs Kommunes personalepolitik fremgår det, at ved nyansættelser nedsættes et
ansættelsesudvalg bestående af såvel ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og
tillidsrepræsentanter.
På flere aftaleenheder er der udarbejdet lokale retningslinjer og principper for, hvordan
ansættelsesudvalg

bliver

sammensat.

Der

er

tradition

for

at

have

en

bred

medarbejderrepræsentation i ansættelsesudvalgene.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til fremadrettede retningslinjer og
principper for ansættelsesudvalgenes sammensætning i forbindelse med ansættelse af
aftaleholdere:


Skole- og dagtilbudschefen er formand for ansættelsesudvalget.



1-3 afdelingsledere fra skolen/dagtilbuddet/børnebyen afhængigt af områdets størrelse.



1 lederrepræsentant fra henholdsvis skolelederforeningen og/eller
dagtilbudslederforeningen.



1-2 tillidsrepræsentanter eller medarbejderrepræsentanter pr. faggruppe.



4-6 forældrerepræsentanter afhængigt af områdets størrelse. Ved børnebyer gerne en
repræsentation fra både dagtilbud og skolen.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes personalepolitik.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at forslaget til retningslinjer for ansættelsesudvalgenes
størrelse og sammensætning godkendes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Børne- og ungdomsudvalget beslutter at sende forslaget til størrelse og sammensætning af
ansættelsesudvalg til høring i bestyrelser og MED-udvalg med den ændring, at der skal sikres
en forældrerepræsentant pr. afdeling for at understøtte forældreejerskabet i alle institutioner.
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14.

29-10-2020

Status på COVID-19 på børne- og ungdomsudvalgets område
00.22.04.G01

20/7340

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
og socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status i relation til COVID-19.
På skole- og dagtilbudsområdet og på socialområdet er COVID-19 en del af den daglige drift,
som tager tid og ressourcer. Det betyder en lang række tilpasninger af driften, et fortløbende
fokus på overholdelsen af retningslinjer, fokus på planer ved konstateret smitte samt
personaler, som er fraværende på grund af test.
Til orientering har forvaltningen på den baggrund udarbejdet en beskrivelse af opgaverne i
forbindelse med COVID-19, der er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen og socialchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Notat - Corona som driftsopgave på børne- og ungdomsudvalgets 153140/20
område
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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15.

29-10-2020

Efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet - handleplan Trivsel og Læring
87.00.00.G00

20/3472

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Arbejdstilsynet gav den 19. februar 2020 Norddjurs Kommune påbud om at forebygge
risikoen for vold i forbindelse med arbejdet som specialpædagog i Specialpædagogisk Gruppe
(SPG) i Trivsel og Læring (PPR).
Påbuddet indeholdt især kritik af tre punkter:
1. De ansatte registrerede ikke udadreagerende adfærd og var ikke bekendt med
virksomhedens retningslinjer for vold og trusler.
2. De ansatte oplyste, at samarbejdet med institutionernes personale ikke fungerer efter
hensigten, herunder uklarhed om omfanget af deres opgave i institutionen.
3. De ansatte oplyste, at de ikke er oplært i fastholdelse af udadreagerende børn.
Arbejdstilsynet modtog Trivsel og Lærings efterkommelse den 30. september 2020.
Arbejdsmiljøgruppen har i samarbejde med medarbejderne udarbejdet en handleplan, hvis
handlinger lægger sig op af ovenstående tre kritikpunkter. Handleplanen er vedhæftet som
bilag.
De konkrete handlinger, der på nuværende tidspunkt er gennemført, er følgende:
1. Registreringsprocedurer og retningslinjer for vold og trusler
Der er udarbejdet registreringsprocedurer for udadreagerende adfærd (forebyggende
registreringsark), ligesom der er udviklet et indberetningsskema til indberetning af vold og
trusler.
”Retningslinjer for vold og trusler” er færdiggjort og præsenteret for hele Trivsel og Læring
inklusiv SPG. I retningslinjerne fremgår definitionen på vold og trusler, og hvordan episoder
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med vold og trusler skal indberettes. Derudover er forebyggende registreringsværktøjer
tilgængelige bagerst. Det skal bemærkes, at definition på vold og trusler er drøftet særskilt på
et møde i SPG og alle medarbejdere i SPG har prøvet redskabet af og lavet en testindberetning. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.
2. Samarbejde med institutionspersonale og ledelse
Følgende nye tiltag er gennemført:


Samarbejdsmøde med ledelsen i de to store dagtilbudsområder, Område Grenå og
Område Auning, SPG’s to koordinatorer samt leder af Trivsel og Læring (PPR).



STOP-OP dag for SPG og områdeledere og afdelingsledere i alle kommunens
institutioner. På mødet introducerede leder til SPGs historik og vilkår og koordinatorer
i SPG gennemførte en proces med henblik på at få det fælles bedste ud af de
ressourcer, der er tilrådighed.



Der er udarbejdet en pjece om SPG's indsatser.



Repræsentanter fra SPG har deltaget på grundkontraktmøder og deltager fremover på
disse (samarbejdsmøder mellem Trivsel og Læring (PPR) og dagtilbudsområderne om
det kommende års strategiske indsatser). SPG har ikke tidligere deltaget på disse
møder.

De aftaleholdere og afdelingsledere fra daginstitutionerne, der deltog på STOP-OP dagen har
desuden udfyldt en kort survey (8 respondenter). De er blevet spurgt om følgende:
1) Hvor stort var dit kendskab til SPG's vilkår før Stop-op dagen?
2) Hvor stort et kendskab har du nu til SPG's vilkår?
3) Har Stop-op dagen haft indflydelse på, hvordan du ser din rolle som leder i
samarbejdet med SPG (sæt gerne flere krydser)
4) Har Stop-op dagen haft indflydelse på de forventninger, du har til SPGs indsatser?
5) Har du tillid til, at samarbejdet mellem dig som aftaleholder/afdelingsleder og SPG
fremadrettet vil blive prioriteret af ledelsen i Trivsel og Læring?
Svarene er vedlagt som bilag og medsendt til Arbejdstilsynet.
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Det fremgår af svarene, at flere mener, de har haft kendskab til vilkårene i SPG i forvejen, og
at de har været godt afstemte i forvejen. Der er generel tillid til, at samarbejdet vil blive
prioriteret fremadrettet.
3. Oplæring i fastholdelse
Der skulle have været afholdt praksisnært grundkursus i fysisk og psykisk konflikthåndtering
inkl. fastholdelse for hele SPG den 22. september. Kurset blev tilbudt af Djurslandsskolen,
der desværre måtte aflyse kurset den 18. september grundet de nye corona-restriktioner.
Kurset ville indebære tæt fysisk kontakt under de praktiske øvelser, hvorfor udbyder
vurderede, at der ville være større arbejdsmiljørisiko ved at afholde kurset. Kurset bliver
gennemført, så snart corona-situationen tillader det.
Alle medarbejdere i SPG (16 personer) har på baggrund af indsatserne udfyldt en survey. De
er blevet spurgt om følgende:
1) Er du bekendt med Trivsel og Lærings dokument "Retningslinjer for Vold og
Trusler"?
2) Er du bekendt med, hvordan du skal indberette vold og trusler, hvis du udsættes for
det i dit arbejde her i Trivsel og Læring?
3) Har du selv afprøvet systemet og udfyldt en test-indberetning?
4) Er du bekendt med de øvrige redskaber, du kan bruge for at registrere udadreagerende
adfærd og forebygge voldsomme episoder?
5) Har ledelsen signaleret, at det er vigtigt, at du som medarbejder ved, hvordan du skal
indberette vold og trusler?
6) Der har været afholdt STOP-OP eftermiddag for almen SPG. I hvor høj grad vurderer
du, at den slags arrangementer er gavnlige for samarbejdet med aftaleholdere og
afdelingsledere i daginstitutionerne?
7) Er det dit indtryk, at ledelsen finder samarbejdet med afdelingsledere og aftaleholdere
vigtigt?
8) Har du tillid til, at samarbejdet med afdelingsledere og aftaleholdere fremover vil blive
prioriteret af ledelsen?
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Svarene er vedlagt som bilag og medsendt til Arbejdstilsynet.
Det fremgår helt overordnet af besvarelserne, at indsatserne har haft den effekt, at alle i SPG
kender til og har prøvet indberetningsskemaet til vold og trusler, og at alle kender til
afdelingens "Retningslinjer for vold og trusler", idet 15 ud af 16 medarbejdere har orienteret
sig i retningslinjerne.
I bilaget fremgår det desuden af medarbejdernes frie tekst-svar, at processen og fokus på vold
og trusler og samarbejdet med daginstitutionslederne har øget trygheden i afdelingen og
påvirket arbejdsmiljøet positivt.
Når corona-situationen tillader det, genoptages uddannelse inden for fysisk og psykisk
konflikthåndtering herunder fastholdelse.
Det er aftalt, at nyansatte indføres i procedurer og retningslinjer for vold og trusler af AMR.
SPG deltager fremadrettet på grundkontraktmøder mellem områderne og Trivsel og Læring
Der afholdes halv- eller helårlige Stop-op dage med aftaleholdere, afdelingsledere og SPG
fremover for at sikre den positive udvikling og gensidige forventningsafstemning i
samarbejdet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes personalepolitik og HR strategi
og Skole- og dagtilbudsområdets strategiske fokusområde vedrørende Den Sunde
Arbejdsplads.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Retningslinjer for vold og trusler

146828/20

2 Åben Handleplan vold og trusler

146823/20

3 Åben Survey SPG om vold og trusler

146826/20

4 Åben Survey aftaleholdere og afdelingsledere

146827/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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16.

29-10-2020

Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Børne- og Ungecentret Norddjurs
00.22.04.G01

19/23116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Arbejdstilsynet har været på besøg hos Børne- og Ungecentret Norddjurs den 6. oktober 2020.
Besøgsrapporten er vedlagt som bilag.
Arbejdstilsynet

har

på

besøget

ikke

konstateret

nogen

overtrædelse

af

arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder og Børne- og Ungecentret Norddjurs har
derfor fået en grøn smiley, der gælder i tre år.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlige sammenhænge til andre politikker/ strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at Arbejdstilsynets afgørelse for Børne- og Ungecentret Norddjurs
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet - Børne- og Ungecentret Norddjurs
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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29-10-2020

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
27.30.00.K09

20/7776

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg på Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret.
På baggrund af tilsynsbesøget vurderer Socialtilsyn Midt, at Børne- og Ungecenter Norddjurs,
afd. Børnecentret samlet set har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Der er udarbejdet et handleplan for Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret.
Tilsynsrapporten og handleplanen er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 16.
november 2020.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter
Norddjurs, afd. Børnecentret sendes til høring i handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenteret. afd. 152781/20
Børnecentret

42

Børne- og ungdomsudvalget

2 Åben Handleplan for Børnecentret

29-10-2020

152778/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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18.

Tilsynsrapport

for

Beredskab

&

Sikkerheds

29-10-2020

brandsyn

i

Børneby

Nord,

Allingåbroskolen.
82.13.10.G01

18/17837

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har den 29. september 2020 gennemført brandsyn i Børneby Nord,
Allingåbroskolen. Brandsynet har ikke givet anledning til påbud, men der er givet følgende
anbefalinger:


Anbefaling om at flytte instrukser til rammer tæt ved døre på skolen.



Anbefaling om at etablere automatisk branddørs lukning på dør mellem skole og hal.



Anbefaling om at flytte oplag fra gangareal i daginstitution.

Rapport for det gennemførte brandsyn er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Norddjurs Kommunes ejendomscenter er i gang med at gennemgå brandsikkerheden i
bygninger på skole- og dagtilbudsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brandsynsrapport - Allingåbroskolen
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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19.

29-10-2020

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
00.22.04.G01

20/954

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser
udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.
Opgørelser med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er
vedlagt som bilag.
Derudover er der vedlagt en opgørelse over antal underretninger opgjort pr. måned i perioden
2015 til og med september 2020, således at det er muligt at sammenligne antallet
underretninger i en måned med antallet af underretninger i samme måned i de forudgående år.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Underretninger ultimo september 2020

150929/20

2 Åben Oversigt over underretninger pr. måned

153333/20

3 Åben Nøgletal anbringelser ultimo september 2020

150953/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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20.

29-10-2020

Ankeafgørelser
27.24.33.A00

20/951

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser.
Der er modtaget én ny afgørelse, hvor socialområdets børne- og familieenhed har truffet
afgørelse (sag 24). Sagen er blevet ændret.
Der er modtaget én ny afgørelse, hvor skole- og dagtilbudsafdelingen har truffet afgørelse
(sag 2). Sagen er blevet hjemvist.
Der er ikke modtaget nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget.
En oversigt over afgørelser i 2020 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser

2020

-

Socialområdets

myndigheds-

og 153331/20

visitationsenhed
2 Åben Ankeafgørelser 2020 - Klagenævnet for Specialundervisning

153332/20

3 Åben Ankeafgørelser 2020 - Børn og unge-udvalget

153330/20
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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21.

29-10-2020

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde den 18. november 2020
00.22.00.G01

20/966

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd, et øvrigt
medlem

af

bestyrelsen

og

ledere

for

skoler,

børnebyer

og

områder

samt

organisationsrepræsentanter onsdag den 18. november 2020.
Der er indkommet følgende forslag til emner fra skoler, børnebyer og dagtilbud:
1. Kvalitetsstandard for folkeskolerne i Norddjurs Kommune
2. Den fremtidige skolestruktur
3. Trafikforhold omkring skolerne
4. Skolebusserne, hvordan får vi bedre forbindelser
5. Visitation til specialskoler og sammenhæng til almen skolernes økonomi
6. Udskolingselever fra specialskolen, som går videre på FGU
7. Den fremtidige skolestruktur
8. SSP spørgeskemaundersøgelse (ungeprofilundersøgelse) med henblik på drøftelse og
input til forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag – herunder om øget
forældreinvolvering.
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en drøftelse af hvilke emner, der skal sættes på
dagsordenen til kontaktudvalgsmødet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlige sammenhænge til andre politikker/strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke
emner, der skal sættes på dagsordenen til kontaktudvalgsmødet den 18. november 2020.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Børne- og ungdomsudvalgets kontaktudvalgsmøde den 18. november 2020 er aflyst som følge
af de seneste restriktioner i forhold til COVID-19.
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22.

29-10-2020

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
00.22.04.P35

20/494

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget møder i 2020.
Bemærk, at der på arbejdsplanen er tilføjet et ekstraordinært møde den 12. november 2020 kl.
18.00-19.00 i forlængelse af workshop vedr. politik for børn og unge i udsatte positioner.
Forslaget til arbejdsplan for 2020 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
for 2020 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2020

159393/20

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Forud for mødet i børne- og ungdomsudvalget er der fremsendt en arbejdsplan, der er
revideret som følge af de seneste restriktioner i forhold til COVID-19.
Den reviderede arbejdsplan er godkendt og vedlagt referatet som bilag.
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Orientering
00.22.04.P35

20/499

Åben sag

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


Cafe Grenaa starter en Social Ungdomsklub hver torsdag fra kl. 15.00-20.30.
Målgruppen er unge fra 17-30 år. Flyer er vedlagt som bilag.



Status på dagpasningsledelse i Område Midt.



Elevtal pr. 9. oktober 2020. Oversigt er vedlagt som bilag.



Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN) har fået tilsagn om midler fra
Socialstyrelsens ansøgningspulje til styrket efterværn til tidligere anbragte unge til
projekt #hjemtilmig. Tilsagnsskrivelse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Flyer om social ungsdomscafé

153228/20

2 Åben Elevtal pr. 9. oktober 2020

152157/20

3 Åben Tilsagnsbrev fra Socialstyrelsen vedr. Børne- og Ungecentret Norddjurs 152910/20
(BUCN) projekt #hjemtilmig
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-10-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Dialogmøde med OMU på socialområdet kl. 15.00
1.

3.

Oplæg om tiltag i relation til miljømæssig bæredygtighed, kl. 16.30
1.

4.

5.

Oplæg vedr. miljømæssig bæredygtighed (159380/20)

Politik for tidlig indsats og inklusion
1.

Handleplan for specialundervisning og inklusion (153136/20)

2.

Politik for tidlig indsats og inklusion (153346/20)

3.

Politik for inklusion og tidlig indsats 15. maj 2012 (158048/20)

Børne- og ungdomsudvalgets afsnit i Norddjurs Kommunes integrationspolitik
1.

6.

Socialpolitisk tilgang (153302/20)

Udkast til Integrationspolitik (153138/20)

Budgetopfølgning pr. ultimo september på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo
september 2020 (153340/20)

2.
8.

Ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet
1.

9.

Anlægsoversigt pr. ultimo september 2020 (152174/20)

Sammenligning af specialundervisningsmodeller (144229/20)

Anmodning om udtalelse fra fællesbestyrelsen i Børneby Midt om lukning af afdeling
Ørum
1.

Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelsen i børneby Midt vedrørende forslag
om lukning af afd. Ørum (153335/20)

10.

Orientering om tidsplan for udarbejdelse af et forslag til etablering af en overbygning i
Børneby Midt
1.

Notat - Tidsplan for etablering af en overbygning i Børneby Midt (159382/20)
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Opgørelse over antal tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset
1.

Oversigt over udviklingen af tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset
(149957/20)

14.

Status på COVID-19 på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

Notat - Corona som driftsopgave på børne- og ungdomsudvalgets område
(153140/20)

15.

16.

Efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet - handleplan Trivsel og Læring
1.

Retningslinjer for vold og trusler (146828/20)

2.

Handleplan vold og trusler (146823/20)

3.

Survey SPG om vold og trusler (146826/20)

4.

Survey aftaleholdere og afdelingsledere (146827/20)

Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Børne- og Ungecentret Norddjurs
1.

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet - Børne- og Ungecentret Norddjurs
(152642/20)

17.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenteret. afd. Børnecentret
(152781/20)

2.
18.

Handleplan for Børnecentret (152778/20)

Tilsynsrapport

for

Beredskab

&

Sikkerheds

brandsyn

Allingåbroskolen.
1.
19.

Brandsynsrapport - Allingåbroskolen (145080/20)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Underretninger ultimo september 2020 (150929/20)

2.

Oversigt over underretninger pr. måned (153333/20)

54

i

Børneby

Nord,

Børne- og ungdomsudvalget

3.
20.

29-10-2020

Nøgletal anbringelser ultimo september 2020 (150953/20)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2020 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(153331/20)

22.

2.

Ankeafgørelser 2020 - Klagenævnet for Specialundervisning (153332/20)

3.

Ankeafgørelser 2020 - Børn og unge-udvalget (153330/20)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
1.

23.

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2020 (159393/20)

Orientering
1.

Flyer om social ungsdomscafé (153228/20)

2.

Elevtal pr. 9. oktober 2020 (152157/20)

3.

Tilsagnsbrev fra Socialstyrelsen vedr. Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)
projekt #hjemtilmig (152910/20)
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