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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 27.
september 2004.

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

27. september 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 09.40

Bemærkninger:

Ketty Kolkur er inviteret til pkt. 2.

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
Oplæg til omstrukturering i Voksenafsnittet i Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
Skolestruktur
Sammenligning af skolevæsnerne i Frederiksborg amt 2004/2005
Indeklima i Skibbvssen
Arbeidsmiliøproblemer i tandplejen
Orientering om konsulentvurdering af Marbækskolen
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Øget fokus på sproqstimulerinq af børn
Ansøgning om rabat til pensionister for træning i Form 87
Status på kommunal Leverandørs leverancer samt udgifter
Skibby Skovbørnehave
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1 .

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. oktober 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skele-, social- gg sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
2.
Oplæg til emstrukturering i Voksenafsnittet i Skele-, social- gg
sundhedsforvaltningen
J. nr. SSSF 00.15.01
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Lederen af voksenafsnittet fremsender redegørelse om afdelingens struktur, herunder mål og
foreløbige indsatsområder. Voksenteamets arbejdsområde er aktivloven,
beskæftigelsesindsatsloven, dagpengeloven, integrationsloven, pensionsloven og dele af
serviceloven.
Endvidere vedlægges der bilag med beskrivelse af socialpsykiatriens arbejdsområde,
målsætning og metoder.
Det indstilles.
At redegørelsen tages til efterretning.
At kompetenceplan for aktivloven og beskæftigelsesloven godkendes.
Skele-, secial- gg sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
redegørelsen til efterretning. Kompetenceplanen godkendes.

3.
Skolestruktur
J. nr. SSSF17.01.04
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
Hanne Kyvsgaard, Det konservative folkeparti, har ønsket punktet på dagsordenen med
følgende spørgsmål.
1. Der ønskes udarbejdet en oversigt over klassedannelsen på 7., 8. og 9. klassetrin,
således at de går på samme skole i kommunen (på baggrund af det kendte
fødselstal).
Samtidig ønskes en udtalelse på hvad det betyder for:
2. Det økonomiske
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3.
4.

Det pædagogiske
Det undervisningsmæssige: Her tænkes på a) den enkelte elev, b) undervisning på
tværs af klasser, c) temaundervisning, d) niveaudelt undervisning
5. Rekruttering af lærerkræfter og deres faglige miljø
Forvaltningen har udarbejdet bilag visende klassedannelserne på baggrund af kendte
fødselstal og på baggrund af kendte elevtal på skolerne pt.
Frem til skoleåret 2011/2012 er oversigten baseret på nuværende kendte elevtal fra
kommunens skoler - uden hensyntagen til evt. fra- og tilflytning.
Fra skoleåret 2012/2013 er oversigten baseret på nuværende kendte fødselstal fra
kommunens officielle prognose - uden hensyntagen til evt. fra- og tilflytning samt ønske om
privatskolegang. Privatskoleprocenten har ændret sig de seneste år for skolebegynderne i
nedadgående retning.
Desuden er der udarbejdet bilag med besvarelse af de øvrige spørgsmål.
Det indstilles.
At Skole-, social og sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
orienteringen til efterretning.

4.
Sammenligning af skolevæsnerne i Frederiksborg amt 2004/2005
J. nr. SSSF 17.00.P
Til orientering
Der gennemføres hvert år en analyse af skolevæsnerne i Frederiksborg amt, hvor
sammenligning foretages på udvalgte parametre.
Dette års analyse forelægges hermed for udvalget.
For så vidt forudsætningerne er ens for kommunernes indberetninger kan sammenligning
være reel, men der er altid en usikkerhed omkring tallene.
Det indstilles.
At analysen tages til efterretning.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

5.
Indeklima i Skibbvssen
J. nr. SSSF 81.00
Skole-, social- og sundhedsvalget
Bedriftssundhedstjenesten har besøgt Skibbyssen. På grundlag af besigtigelsen har de
udarbejdet en rapport, som beskriver institutionens indeklimaforhold og pladsforhold.
Med rapporten som udgangspunkt har Skibbyssen og teknisk forvaltning udarbejdet forslag til
handleplan til forbedring af indeklimaforholdene i Skibbyssen.
Rapport og Forslag til handleplan vedlægges.
Sikkerhedsudvalget anbefaler at Skole-, social- og sundhedsudvalget, at iværksætte
tiltag til forbedring af indeklimaet i Skibbyssen som beskrevet i Forslag til handleplan.
Endvidere blev besluttet at forslag til handleplan, samt pladsproblemer i sundhedsplejen og
manglende personalefaciliteter i Klub 200 tages op i "Arbejdsgruppen vedr.
udbygning/ombygning af Ferslev skole og Marbækskolen".
Det indstilles.
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At udvalget følger Sikkerhedsudvalgets indstilling om at forslag til handleplan, samt
pladsproblemer i sundhedsplejen og manglende personalefaciliteter i Klub 200 tages op i
"arbejdsgruppen vedrørende udbygning/ombygning af Ferslev/Marbækskolen".
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 godkendt
indstillingen.

6.
Arbeidsmiliooroblemer i tandplejen
J. nr. SSSF 81.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Sikkerhedsudvalget har på sit møde den 23. august 2004 behandlet en ansøgning fra
Tandplejen omkring arbejdsmiljøproblemer. Det drejer sig om 3 store problemer
❖
Indeklima
❖
Pladsforhold
❖
Venteværelsesforhold.
Bedriftssundhedstjenesten har den 8. juni 1999 og 16. januar 2001 udarbejdet rapporter om
indeklima og indretning i Tandplejen.
I begge rapporter er konklusionen, at der bør etableres mekanisk indblæsning med forvarmet
luft. I begge rapporter anføres, om der er mulighed for at få større lokaler.
Bedriftssundhedstjenesten har ikke tagets stilling til venteværelsesforhold, men Tandplejen
har i deres APV gjort opmærksom på problemet.
Sikkerhedsudvalget anbefaler, at Skole-, social- og sundhedsudvalget tager Tandplejens 3
store problemer med i overvejelserne i forbindelse med evt. ombygning af Marbækskolen.
Det indstilles.
At udvalget følger Sikkerhedsudvalgets indstilling.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 godkendt
indstillingen.

7.
Orientering om konsulentvurderina af Marbækskolen

J. nr. SSSF 82-06.04
Til orientering
Den 25. februar 2004 afvikledes temadag i byrådet om skolestruktur og skolebyggeri.
På temadagen blev der givet et oplæg om, hvilke behov man i skolelederkredsen så for omog tilbygning på kommunens skoler. Oplægget var afledt af, at der var afsat 4 mill. i 2004 til
udvikling, ombygning og modernisering af skolerne.
I det vedlagte oplæg til temadagen giver skoleledergruppen deres forslag til en ny
skolestruktur og deres prioritering af om- og tilbygninger med Ferslev Skole som 1. prioritet
og Marbækskolen som 2. prioritet.
Efter temadagen besluttede et flertal i byrådet at der fra forvaltningens side skulle arbejdes
videre med indhentning af tilbud på konsulentydelse i forbindelse med en vurdering af
Ferslev Skole og Marbækskolen.
Opgaven lød som følger:
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"For Ferslev skoles vedkommende skal konsulenten udarbejde et skitseforslag til en
tilbygning på 2-300 m2 samt en mere fleksibel udnyttelse af allerede eksisterende lokaler evt.
set i sammenhæng med udbygningen.
For Marbækskolens vedkommende skal konsulenten komme med forslag til, hvorledes
skolens mange m2 kan udnyttes mere fleksibelt, og hvordan skolens rum kan forbedres og
således honorere tidens krav til skolebygninger."
På Skole-, social og sundhedsudvalget møde den 30. marts 2004, anbefalede udvalget, " at
kr. 200.000 af anlægsbevillingen frigives til formålet, samt at der udarbejdes en tidsplan for
arbejdet til forelæggelse for udvalgets næste møde."
Dette godkendtes på Byrådets møde 21. april 2004.
Tidsplanen for det videre arbejde blev godkendt af Skole-, social og sundhedsudvalget på
mødet den 27. april 2004 og forslaget om ændret skolestruktur blev sendt til høring hos
relevante parter.
På Skole-, social og sundhedsudvalgets møde den 25. maj 2004 er de to skolers sager delt
op, så de kører hver for sig. På mødet anbefalede udvalget at "Ferslev skole fra 1. august
2005 udvides til at omfatte 6.klasse".
På samme møde var en sag om frigivelse af midler til ombygning af Marbækskolen.
I sagsfremstillingen forelægges ønsket om frigivelse af kr. 200.000 til mindre
bygningsmæssige ændringer for det kommende skoleår. Da konsulentfirmaet Mangor og
Nagel påbegynder gennemgangen af Marbækskolen vil ombygningen blive vurderet i forhold
til det forestående arbejde omkring ombygningsforslag for skolen i øvrigt.
Udvalget besluttede "At udvalget anbefaler, at der frigives kr. 200.000 af de afsatte 4 mill. til
skolebyggeri underforudsætning af Mangor og Nagels godkendelse."
Byrådet tiltræder denne indstilling på sit møde den 16. juni 2004.
På Skole-, social og sundhedsudvalgets møde den 31. august 2004 er sagen om om- og
tilbygning på Ferslev skole på med 2 skitseforslag. Under dette punkt orienteres udvalget om
"Undersøgelse af lokalebehov er iværksat på Marbækskolen".
Fortsættes...
7. fortsat
Ultimo august 2004 modtages forslag fra Mangor og Nagel til nyindretning af Marbækskolen,
med idéforslag 2 og 3 inkl. økonomisk overslag.
Forslaget indebærer en total gennemgang af Marbækskolen og er inddelt i 7 etaper.
Det samlede forslag beregnes til kr. 20.739.551 ekskl. moms.
I budgetmappen 2005 indgår et anlægsskema dateret 3. juni 2004 med følgende tekst
"Fortsættelse af arbejdet med skolebygningerne.
Arkitektfirmaet arbejder pt. på konkrete projektforslag for Ferslev skole og Marbækskolen
Der vil på et senere tidspunkt foreligge konkrete forslag med tilhørende økonomi til ud- og
ombygning af disse to skoler.
Med til skolebygningerne bør skolernes legepladser desuden indtænkes. Alle legepladser er
mangelfulde og trænger til fornyelse."
På baggrund af det modtagne forslag fra Mangor og Nagel til nyindretning af Marbækskolen
er der efterfølgende tilføjet et notat dateret 26. august 2004 til budgetmappen med følgende
tekst:
"Anlægsskemaet refererer til, at arkitektfirmaet arbejdede på konkrete forslag for Ferslev
Skole og Marbækskolen, og at der på et senere tidspunkt ville foreligge konkrete forslag med
tilhørende økonomi til ud- og ombygning af skolerne.
Der foreligger nu konkret skitseforslag for Ferslev skole med tilhørende økonomi.
Dette bliver behandlet på fagudvalgenes møder hhv. den 25. og den 31. august.
For Marbækskolens vedkommende foreligger der nu idéforslag fra arkitekten til etapeopdelt
ombygning af skolen. Forslaget har ikke været behandlet på skolen endnu, dette afventer
budgetforhandlingerne.
Forslaget bygger dels på ønsker fremsat i forbindelse med temadagen og dels på arkitektens
gennemgang af skolen.
Samlet set er der forslag til udbygning og modernisering for ca. 20 mill. kr., hvor to etaper,
der vil give mulighed for større fleksibilitet mht. holddannelser mv. formentlig bør ses på som
noget af det første. Disse etaper ligger i et prisleje omkring 3 - 4,5 mill. kr./stk.
Arkitektens prisoverslag kan naturligvis ændre sig ved en nøjere detailplanlægning."
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Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

8.
Øget fokus på sproastimulerina af børn
J. nr. SSSF 17.03.10
Afgøres af Skole-, social og sundhedsudvalget
På skole-, social og sundhedsudvalget møde den 22.juni 2004 havde udvalget en indgående
drøftelse af daginstitutionernes virksomhedsplaner. Udvalget udtrykte stor bekymring for det
øgede antal børn med sprogproblemer og ønskede, at der fra forvaltningens side blev
iværksat et arbejde for at mindske sprogproblemerne.
Forvaltningen har siden mødet været i kontakt med institutionerne, sundhedsplejen, tale/
hørepædagogerne og PPR- psykologerne. I arbejdet med specialundervisning har den
forebyggende indsats også været nævnt som værende meget væsentlig.
Målsætningen for tale/høreområdet er en prioritering af småbørns- (førskoleområdet), denne
prioritering kan dog ikke entydigt læses af den vedlagte status vedr. tale/hørearbejdet i
Skibby Kommune, hvor undervisning og vejledning til børn i skolerne fylder mere end til
førskolebørn.
Der har tidligere i kommunen været iværksat en øget indsats på dette område, med
etablering afen Tale/ sproggruppe (ultimo 2001) denne gruppe blev nedlagt ultimo 2002 og
der er ikke siden iværksat særlige tiltag.
Der er således ingen tvivl om, at der skal arbejdes intenst med at ændre fokus til småbørn og
herunder også til undervisning og vejledning af forældre, dagplejen og institutionerne.
Indsatsen skal være tværfaglig og bør organiseres som et projekt med en projektleder. Dette
især af hensyn til, at man iværksatte arbejde med øget fokus i 2002, men dette afsluttedes
uden formålsbeskrivelse, evaluering og afslutning. Derfor skal der arbejdes med at motivere
de mange interessenter for at gå ind i en øget indsats igen, en indsats som man blev lovet
ville blive igangsat primo 2003. Dette skal ske samtidig med at der fortsat gives
specialundervisning hvor dette behov er afdækket.
Tankerne bag indsatsen er nærmere beskrevet i vedlagte oplæg til " Øget fokus på
sprogstimulering af børn i Skibby Kommune"
Det indstilles.
At skole-, social og sundhedsudvalget drøfter og godkender, at der arbejdes videre med at
sætte øget fokus på sprogstimulering ud fra vedlagte oplæg.
At forslag til endeligt projekt med angivelse af formål, indhold, budget og tidsplan forelægges
udvalget på dets møde den 30. november 2004.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 godkendt
indstillingen.

9.
Ansøgning om rabat til pensionister for træning i Form 87
J. nr. SSSF 16.07
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Ældre- og handicaprådet fremsender skrivelse af 13. september 2004, hvori der ansøges om
kommunen tilskud til pensionister, som vil gå i Form 87.
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Efter udvalgets møde med Ældre- og handicaprådet i maj, har der været foretaget en
undersøgelse af interessen for den fysiske træning, som viste, at der var interesse herfor.
Ældre- og handicaprådet ønsker at der arbejdes videre med sagen til gavn for pensionisterne.
Det indstilles.
At der etableres en prøveordning på 3 måneder i Form 87, på samme vilkår som kommunens
personale benytter.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 godkendt
indstillingen.

10.
Status på kommunal Leverandørs leverancer samt udgifter
]. nr. SSSF 81.01.00
Til orientering
Som beskrevet og orienteret på Budgetseminaret den 1.9.04 er forholdet mellem
kvalitetsstandarder, visitationer og ressourcetildeling i den kommunale hjemmepleje ikke i
overensstemmelse. I forhold til regnskab 2004 vil vikarkontoen akkumuleret ved årets
udgang være overforbrugt med ca. 1.34 mio.
Sundhedsafdelingen har påvist en øget tilgang af brugere samt øget leverancer. Forklaringen
er blandt andet, at brugerne bliver udskrevet tidligt fra sygehusindlæggelser med massivt
pleje- og trænings behov til følge.
Som illustration er 2 tungt plejekrævende brugere udskrevet til hjemmet inden for de sidste
par uger, hvor begge skal have hjælp flere gange om dagen og ved hjælp af to personer.
Inden for de næste dage bliver yderligere to plejetunge brugere udskrevet til hjemmet .
En dement bruger har behov for fast vagt om natten i en kort periode, for at vurdere, om
vedkommende kan blive hjemme. Desuden er yderligere 4 kendte brugere blevet mere
plejekrævende pga. forværring af sygdomme og nytilkomne lidelser. 5 af brugerne er på
venteliste til plejebolig.
Hver bruger udløser mellem 16 og 24 timer pr. uge hvilket betyder et ansættelsesbehov på
godt tre stillinger om ugen. Sundhedsafdelingen skal levere ydelserne og har derfor måtte
ansætte ekstra medarbejdere på vikarkontoen allerede fra årets start, for at kunne levere
ydelserne. Dette behov for medarbejdere er der stadig.
Det har vist sig vanskeligt at få timelønnede vikarer der er stabile og ønsker løs ansættelse,
når de kan få fast ansættelse andre steder. Derfor har afløsning ved sygdom delvist været
afhjulpet ved hjælp af vikarbureauer, som på visse tidspunkter på ugen er dyrere end egne
medarbejdere der tager ekstra arbejde eller end timelønnede vikarer.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

11.
Skibby Skovbørnehave
J. nr. SSSF 16.06.00
Til orientering
I forbindelse med rekonstruktion af Skovbørnehaven i februar 2002, besluttede byrådet at
afsætte kr. 40.000,- til dækning af udgifter til forbedring af kloakforholdene ved
Skovbørnehaven. Efter indhentet tilbud på arbejdet, viste det sig, af beløbet var for lavt sat.
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Byrådet besluttede herefter i januar 2004, at merudgiften til etablering af tidssvarende
kloakforhold tillægges det eksisterende udlæg, således at tilbagebetalingstiden forlænges.
Kloakforholdene er nu blevet retableret og udgiften incl. moms udgjorde kr. 85.937,50.
Restbeløbet udover kr. 40.000,- = 45.937,50 incl. moms tillægges det eksisterende udlæg,
som Skovbørnehaven har med kommunen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

12.
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra møde den 14. september 2004.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

13.
Meddelelser fra formanden
a.
Sagen om oplæg omkring etablering af akutungdomsboliger, som skulle forelægges udvalget
i september 2004, udsættes til senere, på grund af beskæftigelse andet sted
(Hyttevejsagen).
b.
Udvalget besluttede i januar 2004, at afholde "Det dialogbaseret tilsyn" på plejehjemmet
efter sommerferien.
Evt. forslag til dato.
c.
Orientering om at asylbørn optages uden betaling i kommunens skoler og klubber.
Forvaltningen kender ikke omganget, men vil undersøge dette og vende tilbage.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 27. september 2004 taget pkt.
a. og c. til efterretning.
Pkt. b. besøg mandag den 13. december kl. 10.00.

