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Kvalitetsstandard for folkeskolen
17.00.00.A00

21/4683

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet:
”at

børne-

og

ungdomsudvalget

udarbejder

forslag

til

kvalitetsstandarder

for

folkeskoleområdet, der behandles af kommunalbestyrelsen forud for udarbejdelsen af budget
2022”.
På denne baggrund godkendte børne- og ungdomsudvalget på et møde den 22. december 2020
et kommissorium for det videre arbejde med kvalitetsstandarden. Kommissoriet er vedlagt
som bilag.
Efterfølgende har en styregruppe udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for folkeskolen
i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at der i tilknytning til forslaget til kvalitetsstandard er udarbejdet et
materiale, der beskriver en række supplerende standarder, hvis umiddelbare realisering
rummer en økonomisk og prioriteringsmæssig udfordring. Disse er ligeledes vedlagt som
bilag.
I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden har styregruppen blandt andet afholdt
en række fokusgruppeinterviews og et temamøde med en bred kreds af politikere, forældre-,
medarbejder- og lederrepræsentanter samt deltagere fra forvaltningen.
De mange input har resulteret i et forslag til en kvalitetsstandard, der indeholder fire
overordnede temaer: organisering, forældresamarbejde, læringsmiljøer samt trivsel og
sundhed. Hvert tema indeholder desuden en række underemner med dertilhørende standarder.
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I kvalitetsstandarden er der indskrevet 17 suppleringsstandarder, som er tydeligt markeret i
teksten. De 17 standarder udgør ikke-eksisterende standarder i folkeskolen i Norddjurs
Kommune på nuværende tidspunkt. Derimod er de styregruppens forslag til, hvordan
kvaliteten og standarden i folkeskolen kan øges. Det er styregruppens vurdering, at
suppleringsstandarderne ikke kan gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme
uden, at det medfører væsentlige serviceforringelser på andre ydelser i skolerne.
Det har været et tilbagevendende fokus for styregruppen at finde en god balance mellem
central styring og det lokale, decentrale råderum. Afhængig af de aktuelle lokale prioriteringer
kan enhver centralt formuleret standard medføre, at der kommer til at ske lokale justeringer og
en indskrænkning af det lokale råderum.
Det skal bemærkes, at der med kvalitetsstandarden også lægges op til, at der skal udarbejdes
lokale ”skoleprofiler”. Skoleprofilen er et skriftligt materiale, som den enkelte aftaleenhed
udarbejder årligt og offentliggør på kommunens og aftaleenhedens hjemmesider.
Skoleprofilen anvendes på nogle emner, hvor det lokale råderum vurderes at være afgørende,
og hvor det samtidig er i borgernes interesse at have kendskab til de enkelte aftaleenheders
prioritering.
Nærværende kvalitetsstandard skal ses som en første udgave (version 1.0). Det er
forventningen, at indholdet i løbet af de kommende 2-3 år vil blive justeret og tilpasset i
forbindelse med en systematisk opfølgning og evaluering af standarden.
Forslaget til kvalitetsstandard for folkeskolen skal sendes til høring i bestyrelser, MEDudvalg, lokale elevråd, Norddjurs Fælles Elevråd og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes
til den 18. maj 2021.
Ifølge kommissoriet for det igangsatte arbejde skal den endelige politiske behandling finde
sted i børne- og ungdomsudvalget den 27. maj 2021 og i økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen henholdsvis den 15. og 22. juni 2021.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Kvalitetsstandarden skal ses i sammenhæng med blandt andet Norddjurs Kommunes
styrelsesvedtægter på skoleområdet og kommunens politikker på børne- og ungeområdet –
herunder den nye politik for fællesskaber for alle samt politikken for børn og unge i udsatte
positioner.
Økonomiske konsekvenser
Kvalitetsstandarden for folkeskolen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Det
skal imidlertid bemærkes, at en tilføjelse af én eller flere af de supplerende standarder må
forventes at medføre en forringelse af andre serviceydelser i folkeskolen, hvis ikke der tilføres
tilsvarende midler hertil.
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke beregninger af de økonomiske konsekvenser af de
enkelte suppleringsforslag.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. forslaget til kvalitetsstandard for folkeskolen drøftes.
2. kvalitetsstandarden sendes til høring i bestyrelser, MED-udvalg, lokale elevråd,
Norddjurs Fælles Elevråd og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kommissorium

for

arbejdet

med

kvalitetsstandarder

på 61426/21

folkeskoleområdet
2 Åben Kvalitetsstandard for folkeskolen 2021
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Ad. 1
Forslaget til kvalitetsstandard for folkeskolen blev drøftet.
Ad. 2
Godkendt med den tilføjelse, at høringsfristen forlænges til den 2. juni 2021.
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Evaluering af specialundervisningsområdet
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at:
”Partierne

ønsker

en

evaluering

med

en

vurdering

af

indsats

og

effekt

på

specialundervisningsdelen forud for budget 2022.”
På denne baggrund godkendte børne- og ungdomsudvalget på et møde den 22. december 2020
et kommissorium for det videre arbejde med en evaluering af specialundervisningen.
Kommissoriet er til orientering vedlagt som bilag.
Resultatet af evalueringen skal:


Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række faglige anbefalinger til, hvordan
Norddjurs Kommunes indsatser og tilbud på specialundervisningsområdet fremover
kan udformes og organiseres på den mest hensigtsmæssige måde – og dermed bidrage
til at skabe et godt grundlag for den fremtidige politiske ressourceprioritering og en
politisk stillingtagen til de enkelte skolers og børnebyers frihedsgrader på området.



Bidrage til, at der kommer et fælles sprog og en fælles referenceramme, som alle
parter på skoleområdet kan tage udgangspunkt i, når der tales om kvalitet og læring på
specialundervisningsområdet.



Indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en række forslag til modeller for den
fremtidige ressourcefordeling på specialundervisningsområdet, som kan indgå i
forhandlingerne om budgettet for 2022.

Det skal bemærkes, at forslagene til forskellige ressourcefordelingsmodeller behandles i en
selvstændig sag på et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 9. juni 2021.
Forud herfor har forvaltningen haft forslagene sendt til høring hos de centrale interessenter på
4
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specialundervisningsområdet. Efter det ekstraordinære udvalgsmøde går sagen videre til
behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 15. og 22. juni 2021.
I forbindelse med evalueringen har der været nedsat en styregruppe med en bred kreds af
leder-, medarbejder-, forælder- og forvaltningsrepræsentanter, og der er blevet gennemført
interviews med en række centrale interessenter på området.
Som følge af COVID-19 situationen og kompleksiteten på specialundervisningsområdet har
styregruppen valgt at foretage tre nedslag på centrale dele af området, hvor der bl.a. er blevet
sat fokus på:
Visitation


Konflikter mellem intentionerne med visiteringen til specialtilbud



Praksisudfordringer i mødet mellem styringsteknologier, arbejdsredskaber og det
levede liv



Segregering



Forældrenes stemme.

Undervisningstilbud


Mellemformer



Specialpædagogiske tilbud



Tilfredshed blandt eleverne



Kvalitet og fastholdelse af kvalitet i et skoletilbud.

Samarbejde og struktur


Samarbejdsfællesskaber



Samarbejdsformer



Samarbejdsstruktur.

På baggrund heraf har styregruppen opstillet en række anbefalinger under følgende
overskrifter:
1. Fordelingsmodellen
5
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2. Mellemformer og almenområdet
3. Professionel læring som grundfæster sig i kernopgaven.
Anbefalingerne vil blive yderligere uddybet og konkretiseret, når evalueringen har været
sendt til høring, så de kan medvirke til at understøtte de indsatser, der lægges op til i den nye
inklusionspolitik og handleplan på specialundervisningsområdet, som kommunalbestyrelsen
har taget stilling til i løbet af 2020/21.
Evalueringen med fem tilhørende dokumenter (bilag 1-5) er vedlagt som bilag. Til orientering
er inklusionspolitikken og handlingsplanen endvidere vedlagt som bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
give en orientering om hovedindholdet i evalueringen.
Evalueringen skal sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler, børnebyer og
dagtilbudsområder, Trivsel og Læring, samarbejdspartnere på socialområdet, Norddjurs
Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. maj 2021.
Da der er tale om et omfattende evalueringsmateriale vil der blive udarbejdet en kort
læseguide, som kan medvirke til at understøtte og forenkle udarbejdelsen af høringssvar. I
guiden vil der bl.a. blive udpeget centrale elementer, som det kan være hensigtsmæssigt at
sætte fokus på.
Den endelige politiske behandling af evalueringen og anbefalingerne vil finde sted på børneog ungdomsudvalgets møde den 27. maj 2021, hvorefter sagen sendes til behandling i
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 15. og 22. juni 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Evalueringen skal ses i sammenhæng med inklusionspolitikken Fællesskaber for alle,
Handleplanen for tidlig indsats og inklusion samt Politik for børn og unge i udsatte positioner.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Evalueringen af specialundervisningsområdet drøftes.
2. Evalueringen sendes til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg i skoler, børnebyer
og dagtilbudsområder, Trivsel og Læring, samarbejdspartnere på socialområdet,
Norddjurs Fælles Elevråd (NFE) og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune
2 Åben Kommissorium

for

arbejdet

med

en

evaluering

61436/21
af 61444/21

specialundervisningsområdet
3 Åben Bilag 1 Interviewguide

61445/21

4 Åben Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik

61446/21

5 Åben Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller 61447/21
støtte
6 Åben Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

61449/21

7 Åben Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs Kommune

61450/21

8 Åben Politik for tidlig indsats og inklusion

187026/20

9 Åben Handleplan for specialundervisning og inklusion

61457/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Ad. 1
Evalueringen af specialundervisningsområdet blev drøftet.
Børne- og ungdomsudvalget gør opmærksom på, at det er et omfattende materiale, og at der
derfor udarbejdes en læsevejledning til høringsmaterialet.
Ad. 2.
Godkendt med den tilføjelse, at høringsfristen forlænges til den 2. juni 2021.
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Kommissorium for undersøgelse af håndteringen af tilsyn på socialområdet
00.22.04.G01

21/3152

Åben sag

Sagsgang
VPU/BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I Norddjurs Kommune føres der tilsyn med de sociale tilbud til udsatte og handicappede
borgere i:


Område Auning/Allingåbro/Ørsted



Ørum Bo- og Aktivitetscenter



Skovstjernen og Ålunden i Grenaa



Socialpsykiatrien i Grenaa og Glesborg



Børne- og Ungecentret Norddjurs.

Dette medfører, at Norddjurs Kommune årligt modtager 10-12 tilsynsrapporter fra
Socialtilsyn Midt.
Tilsynsrapporterne behandles sammen med tilbuddenes handlingsplaner i henholdsvis
voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og rapporterne er et centralt
redskab, når både politikere og forvaltningen skal følge med i de enkelte sociale tilbuds
kvalitet.
Der er i den forbindelse blevet spurgt ind til, hvordan tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Midt
forberedes og gennemføres i en række af Norddjurs Kommunes tilbud.
På denne baggrund har formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bedt forvaltningen
om at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvordan kommunens tilbud på socialområdet
håndterer tilsynsbesøgene og de efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt, og om
tilsynsrapporterne vurderes at give et retvisende billede af tilbuddenes kvalitet.
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Som udgangspunkt for denne undersøgelse er der udarbejdet et forslag til et kommissorium,
der er vedlagt som bilag.
Som det fremgår af kommissoriet, så vil der blive inddraget en bred kreds af ledere og
medarbejderrepræsentanter i undersøgelsen, ligesom Socialtilsyn Midt har givet udtryk for, at
de gerne vil medvirke.
Tidsplanen for det videre arbejde fremgår ligeledes af kommissoriet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang, politikken for børn
og unge i udsatte positioner samt kommunes politikker på voksen handicap- og
psykiatriområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at kommissoriet for en undersøgelse af, hvordan tilsynsbesøg
og efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt håndteres i Norddjurs Kommune
godkendes.
Bilag:
1 Åben Kommissorium for undersøgelse af Norddjurs Kommunes håndtering af 57060/21
tilsyn på socialområdet
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-04-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Tiltrådt.
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Børne- og ungdomsudvalget indstiller samtidig, at der i undersøgelsen også inddrages brugerog pårørenderepræsentanter samt tidligere medarbejdere på socialområdet. De tidligere
medarbejdere udpeges af SL og FOA.
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Anlægsbevilling vedrørende forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i
skoler og dagtilbud
82.00.00.A00

21/1174

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. 2021
og 1,0 mio. kr. i 2022 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og
dagtilbud.
På baggrund af forslag fra aftaleholderne for skoler og dagtilbudsområdet har forvaltningen
foretaget en prioritering af de fremsendte forslag.
Forvaltningen har i sin prioritering lagt vægt på, at midlerne anvendes til at udføre større
forbedringer, som skoler og dagtilbud har vanskeligt ved at afholde udgifterne til.
Derudover har forvaltningen i sin prioritering lagt vægt på følgende:
1. Forbedring af toiletforhold og udskiftning af varmeinstallationer
2. Renovering af faglokaler
3. Lyddæmpning i daginstitution
Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2021
anvendes til:
Arbejde

Beløb

Renovering af toiletter på Langhøjskolen

350.000 kr.

Udskiftning af radiatorer på Glesborg Skole

250.000 kr.

Indretning af to lokaler til naturfagslokaler på Søndre

350.000 kr.

Lyddæmpning i Bette-Bo

50.000 kr.
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1.000.000 kr.

Det skal bemærkes, at der er indkommet forslag til forbedringer, som overstiger det afsatte
anlægsbudget i 2021. Disse forslag vil der blive arbejdet videre med, når der skal tages
stilling til frigivelsen af det afsatte anlægsbeløb i 2022. Det skal yderligere bemærkes, at
forvaltningen ikke prioriteret forslag, som vedrører daginstitutionerne Landsbyen, Regnbuen
og Skovbørnehaven, da børne- og ungdomsudvalget har bedt om, at der foreligger vurderinger
af behovet for renovering af disse daginstitutioner til udvalgets møde i maj 2021.
En oversigt over forslagene fra aftaleholdere for skoler og dagtilbud er vedlagt som bilag.
I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer
fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for arbejder, der
overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform, at
tildelingskriteriet er laveste pris, at der ikke stilles særlige krav til bæredygtighed samt at
udvalget efterfølgende ikke orienteres om vindende leverandører.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er ingen væsentlig sammenhæng til andre politikker/ strategier og fagområder end børneog ungdomsudvalgets anmodning om forslag til renovering af Skovbørnehaven, Landsbyen
og Regnbuen, som fremgår af sagsfremstillingen.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 1,0 mio. kr. til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og
dagtilbud. Det vurderes, at de forslåede arbejder kan gennemføres inden for den afsatte
økonomiske ramme.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:
1. Der gennemføres de arbejder, som fremgår af sagsfremstillingen.
2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform for de enkelte arbejder.
3. Forvaltningen tildeler arbejderne efter kriteriet laveste pris.
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4. Der gives anlægsbevilling 1,0 mio. kr. i 2021, som finansieres af det på
investeringsoversigten for 2021 afsatte rådighedsbeløb.
Bilag:
1 Åben Oversigt over aftaleholderes forslag til forbedring af indeklima og 59406/21
indvendig vedligehold.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der kommer kriterier for hvilke typer af indvendige
vedligeholdelsesarbejder, der finansieres henholdsvis centralt og decentralt.
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Anlægsbevilling vedrørende slibning og lakering af gulv i daginstitutionen Mælkevejen
82.00.00.A00

21/4147

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet at afsætte 0,150 mio. kr.
til slibning og lakering af gulvet i daginstitutionen Mælkevejen i Auning.
Arbejdet gennemføres i sommerferien 2021, så daginstitutionens normale drift og
åbningstider kan opretholdes.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen kan ses i sammenhæng med udmøntningen af den politiske aftale om budget 20212024.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 0,150 mio. kr. på investeringsoversigten for 2021 til ”Slibning og lakering af gulv
i daginstitutionen Mælkevejen”. Det vurderes, at arbejdet kan afholdes indenfor den afsatte
anlægsramme.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. i 2021 til
slibning og lakering af gulvet i daginstitutionen Mælkevejen, som finansieres af det til
formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Tiltrådt.
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Orientering om ventilation i daginstitutionen Landsbyen
82.00.00.A00

21/5002

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Byggegruppen i Norddjurs Kommune
vedrørende manglende mekanisk ventilation i daginstitutionen Landsbyen. Det er konstateret,
at en dispensation fra kravene om etablering af ventilation udløb den 1. januar 2000.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
På baggrund af henvendelsen vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at etablere
mekanisk ventilation i daginstitutionen Landsbyen, og der vil derfor blive fremsendt en
ansøgning om lovliggørelse. Det vil i den forbindelse blive afklaret, hvor lang fristen for
lovliggørelse af bygningen vil være.
Forvaltningen udarbejder til mødet i børne- og ungdomsudvalget den 27. maj 2021 et
anlægsforslag om etableringen af mekanisk ventilation i Landsbyen.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om det videre forløb i sagen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen kan indgå som en del af de kommende forhandlinger om budget 2022-2025.
Økonomiske konsekvenser
Etableringen af ventilation vurderes at medføre en anlægsudgift, som ikke umiddelbart kan
finansieres inden for børne- og ungdomsudvalgets budgetramme.
Der er igangsat et arbejde med at få beregnet den forventede anlægsudgift.
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Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:
1. sagen om manglende ventilation i daginstitutionen Landsbyen drøftes.
2. der afholdes et dialogmøde med Landsbyen om sagen..
Bilag:
1 Åben Brev fra Byggegruppen vedr. lovliggørelse af børnehaven Landsbyen

61235/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Ad. 1
Børne- og ungdomsudvalget fremsender sagen til økonomiudvalget med en indstilling om, at
der hurtigst muligt afsættes midler til etableringen af ventilation i Landsbyen.
Ad. 2
Det besluttes, at formand og næstformand for børne- og ungdomsudvalget afholder et
dialogmøde med daginstitutionen Landsbyen om sagen.
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Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. marts 2021
00.30.14.S00

21/668

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende
tidspunkt forventes et samlet forbrug på 664,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug
på 4,0 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.
Merforbruget vedrører COVID-19, hvor der i 2021 forventes at være en udgift på 6,0 mio. kr.
På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold
til oprindeligt budget.
Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt
Afvigelse til
Budget 2021 (mio. kr.)

Oprindeligt

Korr.

Forventet

oprindeligt

Budget

budget

regnskab

budget*

Drift – indenfor servicerammen

663,8

663,7

659,8

-4,0

Drift – udenfor servicerammen

-3,2

-3,2

-1,2

2,0

Covid-19

0,0

0,2

6,0

6,0

Drift i alt

660,7

660,7

664,7

4,0

3,7

5,1

4,6

0,9

Ekstraudgifter som følge af

Anlæg

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
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Servicerammen for børne- og ungdomsudvalget udgør i 2021 663,8 mio. kr. Der forventes et
samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen på
børne- og ungdomsudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.
Overordnet konklusion på drift
Merforbruget på 4,0 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på skole- og
dagtilbudsområdet og et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på socialområdet.
På begge områder skyldes merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til
rengøringen, hygiejne og kravet om øget podning i forbindelse med COVID-19.
Norddjurs Kommune kan påregne at blive kompenseret for en række udgifter i forbindelse
med indsatsen for at begrænse smitten med coronavirus. På nuværende tidspunkt er det
imidlertid fortsat uklart i hvilket omfang, de tilførte midler fra staten vil svare til kommunens
forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19.
På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører
primært de centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler
fra 2020, og disse midler indgår ikke i det oprindelige budget. Anlægsmidler vedrører blandet
andet puljen til renovering af faglokaler og skoletoiletter.
Dermed er det korrigeret budget øget med ca. 1,4 mio. kr. til samlet 5,1 mio. kr. Det
korrigerede budget forventes overholdt.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som
bilag.
Tillægsbevillinger på driften
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Der søges til denne budgetopfølgning om en række tillægsbevillinger på driften og anlæg.
Samlet søges der tillægsbevillinger på driften på børne- og ungdomsudvalgets område
svarende til ca. 0,2 mio. kr. netto i 2021, og ca. -0,1 mio. kr. netto i 2022 til 2025.
Tillægsbevillinger er budgetneutrale mellem udvalg.
Samlet søges der tillægsbevillinger på anlæg på børne- og ungdomsudvalgets område
svarende til ca. 0,4 mio. kr. netto i 2021.
En nærmere beskrivelse af de enkelte tillægsbevillingsansøgninger fremgår af vedlagte bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne 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:
1. flytningen af budget på 0,093 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under
økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende forsikringssager på Søren
Kanne Skolen godkendes.
2. flytningen af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet
under voksen- og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende retvisende
kontering godkendes.
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3. flytningen af budget på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra Søren Kanne Skolen
under børne-og ungdomsudvalget til Vej og Ejendom under miljø- og teknikudvalget
godkendes.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0
mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Tildelingspulje til
kompetenceløft af pædagoger og dagplejere” i 2021. Det godkendes, at indtægterne
forøges med 0,375 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,375 mio.
kr. i 2021.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0
mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” Understøttelse af praktikforløb
på erhvervsskoler 2020/2021” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med
0,188 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,188 mio. kr. i 2021.
6. der gives en bevilling på 0,369 mio. kr. i 2021 på anlægget vedrørende ny
gulvbelægning i hallen ved Søren Kanne Skolen.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område 61468/21
ultimo marts 2021
2 Åben Anlægsoversigt pr. ultimo marts 2021
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Ad. 1-6
Tiltrådt.
Ad. 7
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
00.22.04.G01

21/1237

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 2021, så 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 godkendes.
Bilag:
1 Åben Nøgletal anbringelser ultimo marts 2021

57312/21

2 Åben Underretninger ultimo marts 2021

57307/21

3 Åben Oversigt over underretninger pr. måned

61470/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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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. Herunder bl.a. en
status på smittesituationen, genåbningen på skoleområdet, skolernes brug af mulighederne for
udeundervisning samt test af medarbejdere og elever.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen og socialchefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget
godkender orienteringen om den aktuelle situation i forhold COVID-19.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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29-04-2021

Arbejdsvilkår for ledere på skole- og dagtilbudsområdet
00.22.04.G01

21/5003

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en drøftelse af arbejdsvilkårene for ledere på
skole- og dagtilbudsområdet.
På nuværende tidspunkt er der 37 ledere på området.
Der er i alt 19 ledere, hvis ansættelsesforhold i Norddjurs Kommune er ophørt i løbet af 2019,
2020 og 1. kvt. 2021. Heraf 12 ledere i 2019, 5 ledere i 2020 og 2 ledere i 2021.
Ud af de 19 ledere er 6 fratrådt pga. besparelser, 4 er gået på pension, 4 har fået nyt job og 5
er fratrådt pga. sygdom eller anden årsag.
Herudover er der 1 leder, som har skiftet til en anden lederstilling i kommunen.
En oversigt over ledergruppens samlede sygefravær set i forhold til den samlede gruppe af
medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet er vedlagt som bilag.
Desuden er en mere detaljeret oversigt over fratrædelsesårsager og en oversigt over
sygefravær fordelt på ansættelsessteder vedlagt som lukkede bilag.
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen
orientere om væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til ledernes arbejdsvilkår og give
en aktuel status på, hvordan der i dialog med lederne arbejdes med disse.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes personalepolitik.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter arbejdsvilkårene for
ledere på skole- og dagtilbudsområdet.
Bilag:
1

Åben

2

Lukket

3

Lukket

Sygefravær på skole- og dagtilbudsområdet

60959/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Børne- og ungdomsudvalget

drøftede arbejdsvilkårene

for ledere

på skole- og

dagtilbudsområdet, og udvalget ser positivt på de igangværende drøftelser med
skolelederforeningen og dagtilbudslederne.
Børne-

og

ungdomsudvalget

drøfter

arbejdsvilkårene

dagtilbudsområdet igen på udvalgets møde den 24. juni 2021.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Ankeafgørelser
27.24.33.A00

21/1087

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser.
Der er modtaget 4 nye afgørelser, hvor socialområdets børne- og familieenhed har truffet
afgørelse (sag 3-6). Alle sagerne er blevet stadfæstet.
Der er modtaget to nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og
ungeudvalget (sag 4-5). Én af sagerne er blevet stadfæstet og én sag er delvist stadfæstet og
ændret.
Der er ikke modtaget nye afgørelser, hvor skole- og dagtilbudsafdelingen har truffet afgørelse.
En oversigt over afgørelser i 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2021 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed

61479/21

2 Åben Ankeafgørelser 2021 - Børn og unge-udvalget

61480/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
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Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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29-04-2021

Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Allingåbro Børnecenter
00.22.04.G01

19/23116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Arbejdstilsynet har været på besøg hos Allingåbro Børnecenter den 25. marts 2021.
Besøgsrapporten er vedlagt som bilag.
Arbejdstilsynet

har

på

besøget

ikke

konstateret

nogen

overtrædelse

af

arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder og Allingåbro Børnecenter 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
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at Arbejdstilsynets afgørelse for Allingåbro Børnecenter
godkendes.
Bilag:
1 Åben Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet - Allingåbro Børnecenter
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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29-04-2021

Forslag til emner til kontaktudvalgsmøde
00.22.00.G01

21/1359

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget skal tage stilling til hvilke punkter, der skal sættes på
dagsordenen til det kommende kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd, et øvrigt
medlem

af

bestyrelserne

og

ledere

for

skoler,

børnebyer

og

områder

samt

organisationsrepræsentanter.
Der lægges op til, at kontaktudvalget afholdes den 2. juni 2021, kl. 16.00-18.00.
Der er indsendt følgende forslag til dagsordenspunkter fra skoler, børnebyer og dagtilbud:


Digitalisering på dagtilbudsområdet



Daginstitutioner og børnebyer udendørsarealer og legepladser/legeområder vedligeholdelse og løbende reetablering



Skolebusser og skolernes hverdag



Ro på budgetterne



KORA-midlerne



Forældrepres og forventningsafstemning.

Forvaltningen foreslår, at der som minimum er følgende dagsordenspunkter på mødet:


Budget 2022



COVID-19 læring



Kvalitetsstandard for folkeskolen



Evaluering og ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet.

Ud over en stillingtagen til dagsordenspunkterne ønskes der også en drøftelse af, hvordan og
under hvilken form kontaktudvalget skal afholdes.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlige sammenhænge til andre politikker/strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilke
dagsordenspunkter, der skal være til kontaktudvalgsmødet den 2. juni 2021, og hvilken form,
hvorunder mødet skal afholdes.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der skal være følgende dagsordenspunkter til
kontaktudvalgsmødet den 2. juni 2021:


Budget 2022



COVID-19 læring



Kvalitetsstandard for folkeskolen



Evaluering og ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet



Udeliv, udendørsarealer og legepladser/legeområder - herunder vedligeholdelse og
løbende reetablering



Digitalisering på dagtilbudsområdet.

Børne- og ungdomsudvalget foretrækker et fysisk møde, hvis dette er muligt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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29-04-2021

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2021
00.22.04.P35

21/63

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og
ungdomsudvalget i 2021.
Det skal bemærkes, at kontaktudvalgsmødet er flyttet fra den 6. maj 2021 til den 2. juni 2021
ud fra et hensyn til at kunne holde mødet fysisk. Det betyder, at dialogmødet med bestyrelsen
i område Grenaa er flyttet fra den 2. juni 2021 til den 9. juni 2021. Desuden flyttes
dialogmødet med ungdomsrådet fra den 6. maj 2021 til den 24. juni 2021.
Forslaget til en revideret arbejdsplan for 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan
for 2021 godkendes.
Bilag:
1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021

61482/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt med den tilføjelse, at det ekstraordinære møde i børne- og ungdomsudvalget den 9.
juni 2021 afholdes fra 16.00 – 18.00 og at dialogmødet samme dag med Område Grenaa
afholdes fra kl. 18.00 – 19.30.
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Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Orientering
00.22.04.P35

21/1356

Åben sag

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


Afslag fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende fritagelse fra nationale test.
En skrivelse fra ministeriet er vedlagt som bilag.



Antal tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset pr. 1. april 2021. En oversigt er
vedlagt som bilag.



Elevtal pr. 15. april 2021 samt forventet elevtal pr. 1. august 2021. Oversigter er
vedlagt som bilag.



Status på afholdelse af informationsmøder for medarbejdere om PAUmerituddannelse.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. fritagelse fra 50987/21
nationale test
2 Åben Oversigt over antal tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset pr. 1. 52693/21
april 2021
3 Åben Elevtal pr. 15. april 2021

56958/21

4 Åben Elevtal pr. 1. august 2021 (forventet 15. april 2021)

56967/21
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.
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29-04-2021

Opfølgning på orientering om personsag
00.22.04.G01

21/4973

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021
Godkendt.
Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

34

Børne- og ungdomsudvalget

29-04-2021

Bilagsoversigt
1.

Kvalitetsstandard for folkeskolen
1.

Kommissorium for arbejdet med kvalitetsstandarder på folkeskoleområdet
(61426/21)

2.
2.

Kvalitetsstandard for folkeskolen 2021 (61432/21)

Evaluering af specialundervisningsområdet
1.

Evaluering af specialundervisningen i Norddjurs Kommune (61436/21)

2.

Kommissorium for arbejdet med en evaluering af specialundervisningsområdet
(61444/21)

3.

Bilag 1 Interviewguide (61445/21)

4.

Bilag 2 Visitationsprocedure - et overblik (61446/21)

5.

Bilag 3 Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlig indsats eller støtte
(61447/21)

3.

6.

Bilag 4 Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper (61449/21)

7.

Bilag 5 Overblik over specialundervisning i Norddjurs Kommune (61450/21)

8.

Politik for tidlig indsats og inklusion (187026/20)

9.

Handleplan for specialundervisning og inklusion (61457/21)

Kommissorium for undersøgelse af håndteringen af tilsyn på socialområdet
1.

Kommissorium for undersøgelse af Norddjurs Kommunes håndtering af tilsyn på
socialområdet (57060/21)

4.

Anlægsbevilling vedrørende forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i
skoler og dagtilbud
1.

Oversigt over aftaleholderes forslag til forbedring af indeklima og indvendig
vedligehold. (59406/21)

6.

Orientering om ventilation i daginstitutionen Landsbyen
1.

Brev fra Byggegruppen vedr. lovliggørelse af børnehaven Landsbyen (61235/21)
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Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. marts 2021
1.

Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo marts
2021 (61468/21)

2.
8.

10.

11.

Anlægsoversigt pr. ultimo marts 2021 (57837/21)

Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal
1.

Nøgletal anbringelser ultimo marts 2021 (57312/21)

2.

Underretninger ultimo marts 2021 (57307/21)

3.

Oversigt over underretninger pr. måned (61470/21)

Arbejdsvilkår for ledere på skole- og dagtilbudsområdet
1.

Sygefravær på skole- og dagtilbudsområdet (60959/21)

2.

(Lukket bilag)

3.

(Lukket bilag)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2021 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed
(61479/21)

2.
12.

Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Allingåbro Børnecenter
1.

14.

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet - Allingåbro Børnecenter (56941/21)

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2021
1.

15.

Ankeafgørelser 2021 - Børn og unge-udvalget (61480/21)

Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021 (61482/21)

Orientering
1.

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. fritagelse fra nationale test
(50987/21)

2.

Oversigt over antal tosprogede børn i Regnbuen og Stjernehuset pr. 1. april 2021
(52693/21)

3.

Elevtal pr. 15. april 2021 (56958/21)
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Elevtal pr. 1. august 2021 (forventet 15. april 2021) (56967/21)
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