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Åben dagsorden
Sag nr. 38

Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008

Journal nr.:

00.32.00Ø06

Sag fra:

Sektorbudgetchefen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling:

I kommunens regler vedrørende overførsel af driftsresultater til efterfølgende budgetår, er der generelt ubegrænset mulighed for overførsel af
overskud, mens der ikke kan oparbejdes/overføres underskud på mere
end 2% af nettodriftsbudgettet.
Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedr. overførselsindkomster
ikke overføres.
Opgørelsen af resultaterne for 2007 har været atypisk, da der er tale
om et år med store budgetændringer og –usikkerheder. Økonomi og
Analyse har derfor gennemgået alle områder og overførsler med direktører, chefer og ledere på områderne, for at sikre, at der ikke overføres
resultater, som skyldes ændrede demografiske forudsætninger, budgetfejl eller lignende.
Umiddelbart udviser opgørelserne et overskud på ca. 130 mio. kr. Som
følge af ovennævnte gennemgang og korrektioner, nedbringes beløbet
dog til 64,6 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,6
mio. kr., hvorved det samlede nettobeløb til overførsel bliver 70,2 mio.
kr.
Driftsoverskuddene har i tidligere år udgjort 20-25 mio. kr. og der er
således, på trods af den kritiske vurdering af resultaterne, tale om en
væsentlig stigning i forhold til tidligere. En væsentlig forklaring herpå er
formentlig, at kommunens budgetansvarlige, som følge usikkerheden
om budgetgrundlaget i 2007, har været yderst tilbageholdende.
Overførslerne fordeler sig således mellem de enkelte udvalg:

Økonomiudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Social- og Ældreudvalget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
I alt

Resultat
2007
13.354
27.249
7.619
1.971
2.355
2.281
8.693
1.085
64.607

Tidl. indefrosset 2005
141
4.071
352
250
297
101
421
0
5.633

I alt
13.495
31.320
7.971
2.221
2.652
2.382
9.114
1.085
70.240

Overførslerne er specificeret yderligere i vedlagte oversigt. For Opvækst- og Uddannelsesudvalgets vedkommende har følgende særlige
forhold gjort sig gældende: I 2007-budgettet er der lagt en ½besparelse ind vedrørende harmonisering af normeringen for så vidt
angår SFO, daginstitution og klubber.
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Har institutionen allerede nået reduktionen fra 1.1.2007 er der i 2007
opnået en ekstraordinær besparelse.
Bevilling:

Tillægsbevilling til budget 2008 på 31,320 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en
tillægsbevilling til budget 2008.
Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af
det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2007, og at en del af overskuddene må
forventes overført videre til 2009.
For 2008 gælder den særlige problemstilling, at overskridelse af det
oprindelige budget for servicedriftsudgifter kan medføre statslige sanktioner i form af reduktion af den enkelte kommunes bloktilskud. Det vil
derfor være problematisk, hvis der sker en væsentlig nedbringelse af
de opsparede overskud i løbet af 2008. Omvendt vil en begrænsning af
institutionernes mulighed for at anvende deres opsparede overskud,
også kunne medføre en mindre rationel adfærd på længere sigt.
På denne baggrund vil det være administrationens indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet, at indefrosne overskud fra 2005 samt enkelte
andre særlige overskud overføres fuldt ud, mens resterende overskud
overføres med 50 %, og at stillingtagen til den resterende halvdel afventer større erfaring med udgiftsudviklingen senere i 2008.

Bilag:

Indstilling:

1. Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008.
2. Overførsler fra 2007 til 2008, Opvækst- og Uddannelsesudvalget
Sektorbudgetchefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at
det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales:
1. at indefrosset overskud fra 2005 på 4,071 mio. kr. overføres
fuldt ud til 2008.
2. at overskud vedr. kommunale specialskoler med tilhørende
SFO og døgninstitutioner, som er takstfinansieret på i alt 4,399
kr. overføres fuldt ud til 2008.
3. at resterende overskud på i alt 22,850 mio. kr. overføres med
50% til 2008.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 38:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 39

Budgetopfølgning pr. 30. april 2008

Journal nr.:

Sagsnr. 017772-2007

Sag fra:

Direktøren for Opvækst- og Udannelse

Mødet den 9. juni 2008

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget- og Analyse foretaget en
budgetopfølgning pr. 30. april 2008 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3.niveau.
For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget
”080430_opvaekst_uddannelse”.
Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:
1. ”Tekniske” tillægsbevillinger:
Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budgettet. Ændringerne foretages på tværs af udvalgene
og giver samlet 0, og påvirker derfor ikke kassen.
Budgetområde (F3 niveau)
I alt

Tillægsbevilling i
1.000 kr.
-1.228

Budgettet på -1,228 mio. kr. overføres til øvrige udvalg, hvor forbruget
er. Udgifterne omhandler bl.a. løn, vedligeholdelse af udenoms arealer
samt bygningsvedligeholdelse.
For detaljerede oplysninger henvises til bilaget ”080430 Tekniske tillægsbevillinger-OU”.
2. ”Egentlige” tillægsbevillinger:
Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.
Budgetområde
Folkeskoler
Kvalitet og Særopgaver
Efterskoler og Privatskoler
Familieområdet
El, vand og varme
Total

Tillægsbevilling
i 1.000 kr.
2.887
-1.611
-393
-4.927
2.071
-1.973
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Folkeskoleområdet tilføres 2,887 mio. kr., hvoraf
• 2,0 mio. kr. omhandler skolestruktur,
• 2,0 mio. kr. justering af pulje til langtidssygdom og barsel således, at puljen er på niveau med 2007-forbruget
• -1,113 mio. kr. leasingpulje fjernes, idet udgiften er væk.
Kvalitet og Særopgaver kan reduceres med i alt 1,611 mio. kr., som
bl.a. skyldes færre børn i specialbørnehaver og i specialskolers SFO
end budgetlagt.
Familieområdet reduceres med -4,927 mio. kr., hvilket er et skøn ud fra
”kendte sager” i 2008. Heri er indregnet, at der forventes at skulle tilbagebetales 4,7 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af statsrefusion for
2007.
Budgetterne for el, vand og varme reguleres i forhold til forbruget i
2007, hvorfor området tilføres i alt 2,071 mio. kr.
For mere detaljerede oplysninger henvises til bilaget ”080430 Egentlige
tillægsbevillinger-OU”.
Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 har resulteret i følgende:
Tekniske tillægsbevillinger for i alt -1,228 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.
Egentlige tillægsbevillinger på -1,973 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

-

1. 080430 Tekniske tillægsbevillinger-OU
2. 080430 Egentlige tillægsbevillinger-OU
3. 080430 _opvaekst_uddannelse
Direktøren for Opvækst- og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at tillægsbevillingerne godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 39
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 40

Udarbejdelse af bidrag til budget 2009 - 2012

Journal nr.:

00.30.00Ø00

Sag fra:

Budget- og Kommunikationschefen

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

Budgetlægningen for 2009-2012 blev startet ved et seminar for Byrådet
den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2009.
På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 22. april
2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 20092012.
Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned,
skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr.,
svarende til ca. 2,88% af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg
svarer dette til flg.:
Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Social- og Ældreudvalget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Plan- og Udviklingsudvalget
I alt

6.727
22.820
1.829
1.091
12.500
179
2.126
557
47.829

Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de
her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre
end 50 mio.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre).
Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med
forslag til anlægsinvesteringer, således at der, inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2009-2012.
I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage
udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige
bemærkninger:

Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner
grundlaget for det videre arbejde med budget 2009-2012.
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Indstilling:
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1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2011.
2. Områdets bidrag til budget 2009-2012
Budget- og Kommunikationschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer drøfter udvalgets budgetsituation.
2. at udvalget drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til
budgetinitiativer.
3. at udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for
udvalgets område.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 40:
Godkendt.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler at der arbejdes videre
med:
• Takststigning SFO
• Reduceret normtal
• Ny klub struktur
• Skibbyssen
• Fasangården
• Dyreklubben
• Udannelsesbeløb
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Sag nr. 41

Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

03.10.04P22 / bchri/pebos

Sag fra:

Den ordførende direktør

Lovgrundlag:

Almenboliglovens § 59
Servicelovens § 80
Integrationslovens § 12

Sagsfremstilling:

Boliganvisningsområdet har været håndteret forskelligt i de fire tidligere
kommuner, og der skønnes behov for at fastlægge en mere ensartet
generel anvisningspolitik gældende for Frederikssund Kommune.
I sagen lægges op til beslutning om dels udnyttelsesgraden af den
kommunale boliganvisning, og dels administrationen af anvisningsretten.
Den generelle boliganvisning
Sagen omhandler anvisning af personer til
o Familie- og ungdomsboliger efter almenboliglovens § 59
o Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde efter servicelovens § 80, og
o Flygtningeboliger efter integrationslovens § 12.
Familie- og ungdomsboliger
Efter almenboliglovens § 59, kan Byrådet beslutte, at de almene boligorganisationer med boliger i kommunen skal stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig og ungdomsbolig til rådighed for kommunen til
løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.
Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde
Efter servicelovens § 80, er kommunen forpligtet til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.
Flygtningeboliger
I medfør af integrationslovens § 12, skal kommunen snarest muligt,
efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen.
I de fire tidligere kommuner, har forskellene i den kommunale anvisning
varieret mellem 0 % og op til 100 % i enkelte bebyggelser, jævnfør bilag 1. Det er undersøgt, hvilket behov der er for boliganvisning (2007tal) og der foreligger en opgørelse af ventelisterne, jævnfør bilag 2.
For at kunne udfylde behovet skønnes det ud fra et socialfagligt perspektiv tilrådeligt, at der træffes afgørelse om, at kommunen kan anvise
indtil 25 % af de ledige almene familieboliger og ungdomsboliger i hele
Frederikssund Kommune. Der kan peges på, at der bør være bred adgang til boliganvisning i hele den nye kommune og ikke kun i enkelte
områder, ikke mindst fordi kommunens boligsociale opgaver og forpligtelser efter lovgivningen bedst løses med et rummeligt anvisningsvolumen set i forhold til den samlede boligmasse i kommunen.
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Det betyder, at kommunen fremover vil kunne anvise personer til boliger, som kommunen ikke hidtil har anvist til, og samtidig, at de nuværende aftaler om kommunal anvisningsret ud over de 25 %, skal bortfalde.
Efter almenboligloven skal kommunal boliganvisning ske på baggrund
af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
Kommunen kan således anmodes om at anvise en bolig, og hvis administrationen vurderer, at den pågældende opfylder kriterierne for at få
anvist en bolig, så kan der ske anvisning, hvis der er en egnet bolig og
denne er ledig. Er der ingen egnet ledig bolig, kan pågældende blive
opskrevet på venteliste. Der føres endvidere en særlig akutboligliste,
ligesom listen over visiterede flygtninge er indarbejdet i kommunens
anvisning.
I praksis er der imidlertid mangel på anvisningsboliger i kommunen,
hvilket betyder, at kommunen i hvert tilfælde konkret træffer afgørelse
om, hvem der skal tilbydes den aktuelle ledigblevne bolig, der er til anvisning. Det er efter lovgivningen overladt til kommunen at foretage et
skøn, og herfor kan der ikke opstilles faste retningslinier.
Administrativt opereres der med en række socialfaglige visitationskriterier. Disse kriterier indgår i en administrativ forretningsgang for kommunens generelle boliganvisning, jævnfør bilag 3. Der er tale om en
administrativ retningslinie, der afspejler den aktuelt gældende lovgivning og praksis på området. Retningslinien er således ikke statisk og
bliver administrativt ajourført i takt med udviklingen på det boligsociale
område.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der er knyttet en betalingsforpligtelse til anvisningsretten, som fremgår
af almenboliglovens § 59. Kommunen skal betale lejen (boligafgiften)
fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal
lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en
opsigelse ville have haft virkning.

Bilag:

Indstilling:

1. Oversigt over anvisningsret i de fire tidligere kommuner
2. Boligbehov i 2007 og ventelister
3. Forretningsgang for boligvisitation
Den ordførende direktør indstiller, at Social- og Ældreudvalget og Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at den generelle boliganvisning med indtil 25 % anvisningsret
vedtages.
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 41:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 42

Udbud af kommunal kørsel

Journal nr.:

13.05.01G00 / 001350-2007 – mawin

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om trafikselskaber mfl.

Sagsfremstilling:

Byrådet behandlede på mødet den 29. april 2008 handlingsplan for kollektiv
trafik i Frederikssund Kommune. Handlingsplanen skitserede en række forslag
til at opnå en bedre sammenhæng mellem de åbne og lukkede kørselsordninger. Der er imidlertid stadig en del kommunale kørselsopgaver som nu da arbejdet med handlingsplanen snart er tilendebragt skal udbydes på ny.
P.t. kører skolebusser, ældrekørsel m.m. stadig på de kontrakter, der blev indgået af de gamle kommuner og det er nødvendigt med nye kontrakter, der kan
tage højde for kørslen på tværs af de gamle kommunegrænser.
Udbudsmaterialet udarbejdes i samarbejde med COWI, og der ligger nu et udkast til generelle udbudsbetingelser, som hermed fremsendes til politisk behandling. De væsentligste problemstillinger gennemgås her:
Udbud:
For at sikre kvalificerede firmaer til alle typer kørsler opdeles udbudet i 4 kontrakttyper med forskellige opgaver og forskellige krav til materiel (store busser til
skolekørsel og små liftbusser til ældrekørsel osv.). I selve udbudsmaterialet kan
opgavetyperne, hvor det er hensigtsmæssigt, underopdeles i pakker så flest
mulig kan byde på opgaven:
•

Type 1: Fast kørsel i køreplan
Indeholder skolekørsel, kørsel til svømmeundervisning, kørsel til ungdomsskole i Jægerspris samt kørsel med børnehavebørn, dagplejebørn
og fritidsklub.

•

Type 2: Kørsel i varierende ruter
Kørsel af ældre til dag- og træningscentre samt kørsel til genoptræning.

•

Type 3: Siddende patientbefordring
Kørsel til læge og speciallæge.

•

Type 4: Variabel kørsel
For eksempel syge børn der køres hjem fra skole, børn der køres til
sprogstimulering m.m.

Kontraktløbetid:
For type 1, 2 og 4 foreslås en kontraktløbetid på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Det giver vognmændene en realistisk mulighed for at
investere i nyt materiel hvis det er nødvendigt og det sikrer en stabil drift på området.
For type 3 foreslås en kontraktløbetid på 2 år med mulighed for forlængelse i
yderligere 2 år. Til den tid forventes det at MOVIA er klar til at tilbyde deres nye
koncept FlexTrafik til Frederikssund og resten af Nordsjælland.
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FlexTrafik vil kunne overtage opgaven med den siddende patientbefordring, og
på grund af den større volumen vil det give en mere effektiv udnyttelse af vognparken.
Krav til materiel:
Store busser må max. være 12 år ved kontraktstart og max. 15 år i perioden.
Minibusser må max. være 6 år ved kontraktstart og 10 år i hele perioden da de
hurtigere nedslides.
Alle vogne skal være rene og vel vedligeholdte.
Arbejdsgruppen har valgt at fravige krav om seler i alle busser i type 1 (skolebusser mm). Det har været et krav i Jægerspris Kommune, men det er ikke et
lovkrav for busser der kører rutekørsel. Et krav om seler i udbudet vil betyde en
betydelig udgiftsstigning da mange af skoleruterne vil skulle dubleres hvis alle
børn skal sidde fastspændt under kørslen.
Kundebetjening:
Chaufføren skal yde den service overfor borgerne som fremgår af rutelisten.
Borgere til dagcenter og træning har alle enten fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Chaufføren skal, hvor det er påkrævet hente (og bringe) borgeren
inde i boligen og eventuelt hjælpe ned af trapper samt hjælpe borgeren ved ind
og udstigning af bilen. Hvis borgeren sidder i kørestol kræver det en trappemaskine.
Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler i de biler hvor der er
krav om seler. Ved Kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for at både kørestol
og bruger er forsvarligt fastspændt.
Ved sårbare grupper som børn til specialtilbud og ældre med demens skal det
tilstræbes, at det er samme chauffør, der kører turen hver gang.
Køretid og forsinkelser:
Den maksimale køretid for alle opgaver, der ikke er fastlagt i en køreplan, er 45
min. Men det skal tilstræbes at turene udføres med kortest mulig køretid for den
enkelte bruger.
Der accepteres ikke forsinkelser, hvilket vil sige at det aftalte afhentnings- og
ankomsttidspunkt altid skal overholdes.
Tidligste mødetid for skoleelever foreslås til 30 min. før skolestart, men igen skal
det tilstræbes at det samlede tidsrum fra afhentning til skolestart bliver så kort
som muligt. Flere kommuner har haft tidligste mødetid 10 min. før skolestart, så
en forøgelse til 30 min. vil muligvis give anledning til ændring at det nødvendige
tilsyn på skolen.
Dette problem kan evt. løses ved at aftale at mødetiden på de enkelte skoler
forskydes lidt, så skolebussen ikke skal være ved alle skoler på samme tidspunkt.
Tildelingskriterier:
For type 1 og 2 vil tildelingskriteriet ved udbudet være laveste pris. For type 3 og
4 vil alle tilbudsgivere, der kan opfylde betingelserne i udbudet, blive tilbudt en
kontrakt. Denne ordning sikre maksimal fleksibilitet på de områder, hvor det er
svært at forudsige den præcise kørselsmængde.
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Det kommende forløb:
Detaljerne i udbudsmaterialet samt en detaljeret beskrivelse at de enkelte delopgaver færdiggøres hen over sommeren og udbudsmaterialet sendes ud til
september, således at tilbud afgives i løbet af oktober.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen kommentarer.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at forslag til generelle udbudsbetingelser godkendes.

Beslutninger:

Opvækst og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 42:
Indstillingen godkendt, idet det bør anføres at skolebuskørsel tilrettelægges således, at bussen ankommer 10 min. før mødetid. I undtagelsestilfælde accepteres ankomst op til 30 min. før ringetid.
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Sag nr. 43

Forslag til navn for de fælles ledede daginstitutioner Stagetorn og
Møllevej

Journal nr.:

00.20.05 A00

Sag fra:

Dagtilbudschefen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 26. februar 2008 blev det besluttet at sammenlægge daginstitutionerne Stagetorn og Møllevej i Frederikssund.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 22. april 2008 modtaget et
brev fra den nye fælles bestyrelse, hvori de foreslår at den nye institution som fællesnavn kommer til at hedde ”Sydbyens Børnehuse”. De
enkelte huse bibeholder deres nuværende navne henholdsvis Stagetorn og Møllevej.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger, idet der ingen økonomiske
konsekvenser er.

Bilag:
Indstilling:

1. Brev fra den nye institution af 14. april 2008.
Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at den nye fælles ledede daginstitution fremover benævnes
”Sydbyens Børnehuse”.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 43:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 44

Forslag til navn for de Sammenlagte daginstitutioner
Stenhøjgaard, Naturbørnehaven og Lærkereden

Journal nr.:

00.20.05 A00

Sag fra:

Dagtilbudschefen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 26. februar 2008 blev det besluttet at sammenlægge daginstitutionerne Stenhøjgård, Naturbørnehaven og Lærkereden i Frederikssund.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 23. april 2008 modtaget et
brev fra den nye fælles bestyrelse, hvori de foreslår at den nye institution som fællesnavn kommer til at hedde ”Børnebjerget”. De enkelte huse bibeholder deres nuværende navne henholdsvis Stenhøjgård, Naturbørnehaven og Lærkereden.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen kommentarer, idet der ingen økonomiske konsekvenser er.

Bilag:
Indstilling:

1. Brev fra den nye institution af 24. april 2008.
Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at den nye sammenlagte daginstitution fremover benævnes
”Børnebjerget”.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 44:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 45

Styrelsesvedtægter for sammenlagte institutioner

Journal nr.:

16.15.10 P24

Sag fra:

Direktøren for opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven § 16

Sagsfremstilling:

På baggrund af sammenlægningen af et antal daginstitutioner, er der
udarbejdet nye styrelsesvedtægter for de sammenlagte institutioner.
Der er tale om sammenlægning af følgende institutioner:
• Regnbuen/Vandkunsten
• Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven
• Møllevej/Stagetorn
• Ådalen/Nørresvinget
De nye styrelsesvedtægter svarer til den godkendte standardvedtægt
med få ændringer, der sikrer, at alle de sammenlagte institutioners tidligere selvstændige enheder er være repræsenteret i bestyrelserne.
Forslag til styrelsesvedtægter har været til høring i bestyrelserne.
Der er kommet svar fra Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn.
Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven har ingen bemærkninger.
Ådalen/Nørresvinget har endnu ikke behandlet emnet i bestyrelsen.
Denne styrelsesvedtægt fremlægges derfor først til behandling efter
sommerferien.
Høringssvarene kommenterede følgende:
• Hvorfor skal hver institution have sin egen vedtægt? Det er enklere hvis alle har den samme.
• Hvad menes der med ”andre medlemmer” end forældre og medarbejdere?
• Ønske om mere specifik fordeling af bestyrelsesmedlemmerne
på de enkelte afdelinger.
• Ønske om flere pædagogiske lukkedage.
• Kommentar til antallet af forældremøder.
• Kommentar til protokol.
Der er afsendt kvitteringsskrivelser til forældrebestyrelserne med svar
på de forskellige kommentarer og spørgsmål.
Høringerne har ikke givet anledning til ændringer i forslagene.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen kommentarer, da der ingen økonomiske konsekvenser er.
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Indstilling:
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1. Nye styrelsesvedtægter for Regnbuen/Vandkunsten, Møllevej/Stagetorn og Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven
2. Høringssvar fra Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn
3. Kvitteringsskrivelse til Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn
Dagtilbudschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at de nye styrelsesvedtægter godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 45:
Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender de nye styrelsesvedtægter.
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Sag nr. 46

Tilsyn med dagtilbudene i 2008

Journal nr.:

16.05.15K09

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Alle kommunale og private institutioner har indenfor det sidste halve år
haft tilsyn i henhold til de retningslinier der blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget i november 2006.
Tilsynene forholder sig til, om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som Byrådet har fastsat, og om praksis
er i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, herunder
dagtilbuddets pædagogiske læreplan.
Institutionerne er inde i en forandringsproces, hvor fokus i kerneydelsen
går fra pasning til læring. Der er kommet nye opgaver til Dagtilbudsområdet:
• Styring af ressourcerne – pengene følger barnet
• Kvalitetsmåling med Børnemiljøvurderingen og Forældretilfredshedsundersøgelsen
• Organisering af Sprogvurdering af de 3-årige
• Implementering af læreplaner i den pædagogiske praksis
Afdelingen for Dokumentation, Evaluering og Kvalitet har afholdt en
række kursusforløb med institutionerne, hvor fokus har været at arbejde
mere stringent med læreplaner.
Generelt fremstår institutionerne, som velfungerende og veldrevne med
et højt fagligt niveau og dygtige, veluddannede og engagerede medarbejdere.
Tilsynene peger på, at der stadig er behov for at have fokus på:
• Implementering af lærerplanstemaer
• Forældrearbejdet
• Udvikle rum til den pædagogiske reflektion
Tilsynene har været gennemført som udviklingssamtaler hvor ledelse,
medarbejdere og bestyrelsen har deltaget.
Der er udarbejdet et tilsynsskema, som danner rammen for udviklingssamtalen.
På udvalgsmødet vil der blive orienteret om tilsynene.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Tilsynsskema
2. Følgeskrivelse til tilsynet

Frederikssund Kommune
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Fagchefen for Dagtilbud indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning
2. at konceptet for tilsynet tages til efterretning

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 46:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 47

Fremtidig finansiering af ”Zonen” Frederikssund klubberne

Journal nr.:

16.11.01 P16

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Serviceloven
Dagtilbudsloven § 65 - § 77

Sagsfremstilling:

Klubtilbuddet Zonen startede i januar 2008 som et permanent tilbud
under Frederikssund Klubberne. Tilbuddet blev oprettet for at afdække
og afhjælpe den uro som unge i alderen 10-18 år, tilførte Græse Bakkeby. Zonen har fået fysiske rammer på Heimdalsvej 85.
Zonen er blevet til med baggrund i 2 tidligere metodeudviklingsprojekter
i Græse Bakkeby. Zonens opgave er gennem pædagogisk relationsarbejde at:
•
•
•
•
•
•

være medvirkende til at afdække omfanget af misbrug, kriminalitet og andre problematikker i ungegruppen, herunder etablere
konkrete løsninger til nedbringelse af misbrug og kriminalitet
give socialpædagogisk tilbud til en udvalgt ”kernegruppe”
øge den enkelte unges oplevelse af eget værd og egne ressourcer
skabe grobund for, at ”kernegruppen” bliver i stand til at kunne
indgå i klubtilbud og/eller andre fritidsaktiviteter, skoletilbud eller
andet med udgangspunkt i den unges ønsker og ressourcer
skabe en positiv gruppe-identitet
at gøre ungegruppen positivt synlige i nærområdet

Zonen fungerer i tæt samarbejde med andre. Politiet er jævnlige gæster som de unge er meget glade for. Samtidig har både politiet og personalet kunne drage nytte heraf og politiet har bidraget med stor støtte
til løsning af svære forældresamtaler, hvor kriminalitet har været et tema. Samarbejdet med familieafdelingen er kædet sammen med at
medarbejdere fra Zonen fungerer som støtte/kontakt personer for nogle
af de unge. Herudover arbejdes der tæt sammen med SSP, ungdomsskole og skole, ligesom et samarbejde med specialskolerne også er
kommet i gang.
Der er nedsat en baggrundsgruppe for Zonen. Den består af:
•
•
•
•
•
•
•

Fællesleder Frederikssund Klubberne
Dagligleder af Zonen
2 klubledere
2 Ungekonsulenter fra familie afd.
Ungdomsskole/SSP
Politiet
En lærer fra specialklasserækken

Baggrundsgruppen kan suppleres efter behov.
I Zonen er der i dag normeret 3 årsværk.
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Økonomi.
Driftsudgiften for Zonen udgør i budget 2008 1.461.310 kr. - og er i
2008 finansieret af overførte midler fra 2007. Fra 2009 søges Zonen
finansieret i budgettet (1.226.000), dog således at aktiviteter og administration (235.310) finansieres af klubbernes puljer til ”Opsøgende forebyggende arbejde” samt ”Ungdomsforsøgspuljen” jævnfør bilag.
Bevilling:

Ansøgning om 1.226.000 kr. fra budget 2009

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Finansieringen i 2008 er baseret på overførsel fra 2007, der behandles
på de politiske møder i juni måned.
Finansieringen for 2009 foreslås at indgå i 2009-budgetprocessen.

Bilag:

Indstilling:

1.
2.
3.
4.

Projektbeskrivelse
Budget for Zonen
Artikel fra Politikken
Udtalelse fra politiet

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at Zonen forsætter i 2008 som beskrevet.
2. at de socialpædagogiske puljer fortsat anvendes til aktiviteter og
administration.
3. at Zonens finansiering fra 2009 behandles i forbindelse med
budgetbehandlingen for 2009.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 47:
Udvalget tager punkt 1 og 2 til efterretning.
Punkt 3 oversendes til budgetforhandlingerne med anbefaling.
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Sag nr. 48

Etablering af fleksibelt familiebehandlingstilbud

Journal nr.:

008598-2008 (hasoe)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Familieafdelingens Børneteam har ansat familiekonsulenter, som har en
bred opgavevaretagelse i forhold til den tidlige forebyggende indsats og
inden for det anbringelsesforbyggende arbejde.
En del af opgavevaretagelsen vedrører familiebehandling som dækker
over forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Tilbudet er individuelt tilrettelagt og foregår både i
dag- og aftentimer. Indsatsen foregår både i familiens eget hjem og i
kommunalt lejede lokaler.
Familier, der har behov for et mere intensivt og omfattende tilbud, tilbydes døgnophold.
Formålet med døgnophold for hele familien, er at give familier et tilbud,
der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene. Familiebehandling vil typisk indgå som en del af opholdet.
Frederikssund Kommune køber familie-døgnpladser på opholdssteder
og døgninstitutioner.
Lovgrundlag
Ændringerne i Serviceloven i 2006 i forhold til særlig støtte til børn og
unge har fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig indsats.
Det fremgår af lovgivningen at støtten skal ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert
enkelt tilfælde udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.
Ændringerne i lovgivningen har bl.a. betydet kravet om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som
sætter fokus på samarbejdet mellem normalsystemet og indsatsten
overfor udsatte børn og unge.
Medio 2007 blev reglerne omkring særlig støtte efter serviceloven udvidet til også at omfatte vordende forældre.
Formålet med lovændringen er at fremme den tidligst mulige indsats
over for udsatte børn og deres forældre.
Målgruppen er vordende forældre med problemer, der er af betydning
for det ufødte barns sundhed og trivsel både før og efter fødslen.
Forslag
Det foreslås, at Frederikssund Kommune inden for den eksisterende
økonomiske ramme til familiebehandling - døgn, etablerer et fleksibelt
og intensivt familiebehandlingstilbud med mulighed for døgnplads og
tilsyn efter kl. 20.00 i eget hjem (familiehus).
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Målgruppe
o Familier med børn fra 0 til 3 år (6 år), hvor børnenes udvikling er
truet
o Sårbare gravide kvinder (og deres mænd), som har særlige behov for støtte før fødslen og i forbindelse med den kommende
forældrerolle
o Unge umodne og/eller dårligt begavede mødre
o Forældre der har været misbrugere, men nu er stof/alkoholfri eller i behandling (metadon/antabus)
Formål
Formålet er at yde en tidlig lokal forebyggende indsats til familier, hvor
barnets udvikling er truet.
Behandlingen af målgruppen sigter på:
o At afklare, hvorvidt en udvikling af forældreevnen er mulig
o At støtte familier, hvor en udvikling af forældreevnen er mulig
o At forebygge og bryde den negative sociale arv – med henblik
på at mindske antallet af anbringelser
Den lokale forankring af tilbudet har som formål at understøtte familiens
tilknytning og samarbejde med det lokale netværk, mens den intensive
behandling pågår.
Økonomi
Budgettet til døgnophold for forældremyndighedsindehaveren og
barn/børn: 6.987.500 kr.
Driften af 10 fleksible pladser i egen kommune: 4.628.000 kr.
Prissammenligning:
Tilbud

Pris pr. mdr.

Pris pr. år

Lokalt tilbud

462.800

Opholdssted
Dyreby

38.566
for hele familien
38.000
pr. person

Opholdssted
Skovvænget

28.800
pr. person

Opholdssted
Sommerdal
Opholdssted
Kildehøjen

100.000
pr. familie
33.000
pr. person

Institution
Munkerup

126.000
1 voksen og 1
barn

1.368.000
(beregnet ud fra 3
personer)
1.036.800
(beregnet ud fra 3
personer)
1.200.000
1.188.000
(beregnet ud fra 3
personer)
1.512.000
(beregnet ud fra 2
personer)

Den gennemsnitlige pris ved køb af en ekstern plads er på ca.
1.260.960 kr. svarende til at kommunen har budget til ca. 5½ helårspladser.
Med etableringen af et lokalt tilbud kan kommunen finansiere 10 fleksible helårspladser samt fortsat have mulighed for at købe ca. 2 eksterne
helårspladser.
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Bevilling:

Etablering af drift afholdes inden for det eksisterende budget til familiebehandling, døgn.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

To af Familieafdelingens familiekonsulenter indgår som en del af tilbudets normering og afdelingens psykologer indgår i undersøgelses- og
behandlingsarbejdet.
Engangsudgift til etablering: 400.000 kr.
Såfremt der skal lejes bygninger skal der tages højde for deponeringsreglerne.

Bilag:

Indstilling:

1.
2.
3.
4.

Bilag vedrørende driftsbudget af 2. juni 2008
Eksempel på arbejdsplan i Familiehuset af 2. juni 2008
Pladsbehov af 2. juni 2008
Beskrivelse af det fleksible familiebehandlingstilbud

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der etableres et fleksibelt dag og døgn familiebehandlingstilbud i Frederikssund Kommune finansieret inden for Familieafdelingens budget til forebyggende foranstaltninger, døgnophold for
hele familien
2. at engangsudgifterne til etablering af tilbudet finansieres inden
for samme budgetramme

Beslutning:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 48:
Sagen genbehandles på august mødet, hvor placeringsmuligheder og
økonomi er afklaret.
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Sag nr. 49

Klubstruktur

Journal nr.:

16.11.01 P16

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven
1. august 2007)
Lov om folkeskolen § 3, stk. 4 og § 50, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på mødet den 30. januar 2007, at der i Frederikssund
Kommune arbejdes frem mod en struktur, hvor der er én fællesklubleder
for det samlede klubområde.
I forbindelse med behandling af skolestrukturen anmodede Byrådet på
mødet den 27. november 2007 fagområdet om at udarbejde forslag til
fremtidig klubstruktur.
Der er udarbejdet et høringsoplæg vedrørende den overordnede fremtidige klubstruktur. Oplægget blev sendt til høring den 24. april 2008 med
en svarfrist den 16. maj 2008.
I Frederikssund Kommune er der under Fællesklublederens ledelse 12
forskellige klubtilbud samt det særlige tilbud Zonen. Som det fremgår af
tabellen nedenfor varierer tilbuddene meget i medlemstal og enhedsomkostninger:
Fakta oversigt over de 12 Frederikssund klubber
Navn

Vestermose
Femhøj
Himmelblå
Klub 107
Klub Mix

Medlems
gennem
Snit 2007
150,08
65,42
75,50
143,50
280,83

Års
værk
6,8
3,4
3,4
5,6
10,6

Personaleudgifter
pr medlem
15.264,57
14.695,67
14.625,92
14.364,78
12.785,49

Fysisk placering

Flytter til Jægerspris skole
Flytter til Jægerspris skole
Solbakkeskolen
Åbjergvej 26, Fr.sund
A.C. Hansensvej 12,
Fr.sund
Klub Nord
216,98
8,0
13.381,79 Heimdalsvej 8, Fr.sund
**Dyreklubben
67,17
4,4
18.852,45 Østersvej 1.b, Fr.sund
Græse Bakkeby
Græse Bakkeby skole
Klub 200
67,00
2,9
16.072,73 Marbækskolen
7’eren
33,00
1,8
18.206,85 Hallen ved Skuldelev skole
Strædet
34,00
1,8
17.950,26 Ferslev skole
Klub Toppen
Mellem Byvang og Kingo
skolen
* Beregningerne er lavet ud fra budget 2008 og det gennemsnitlige medlemstal for 2007.
Klub Græse Bakkeby og Klub Toppen er ikke medtaget, idet talmaterialet ikke er sammenligneligt.
** Dyreklubben får 50 timer ekstra pr uge dyrehold. Disse timer er ikke børnetimer, men
udelukkende til pasning af dyrehold, for at kunne overholde dyreværnsloven.

Høringsoplæg
Det udarbejdede høringsoplæg tager afsæt i den forskning og de undersøgelser der er lavet omkring sammenhængen mellem størrelse og pædagogisk kvalitet. Disse undersøgelser viser, at klubber skal have en vis
størrelse for at kunne opretholde et ”fornuftigt” pædagogisk niveau.
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I oplægget til klubstruktur lægges der derfor vægt på ”bæredygtige enheder”, med en struktur som sikrer, at der i alle klubber kan tilbydes en
høj pædagogisk kvalitet med et bredt aktivitetstilbud. I oplægget er det et
krav til en ”bæredygtig enhed”, at der som minimum er 2 medarbejdere i
den fulde åbningstid. Derudover skal der beregnes tid til weekend og
aften arrangementer, planlægning, møder, kurser, ferie afvikling m.m.,
hvilket i praksis betyder, at der i den enkelte klub, bør være et gennemsnit på 100 medlemmer, hvilket med de vedtagne belastningsgrad i Frederikssund Kommune svarer til 4 årsværk inkl. ledelse.
Klubberne ”Strædet” og ”7éren” er med sit medlemstal på henholdsvis
32,9 og 35,8 langt fra de 100 medlemmer og foreslås derfor lukket. Børnene foreslås overflyttet til ”Klub 200” i Marbæk og ”Klub Himmelblå” i
Dalby. Disse klubber opnår herved at få optimeret deres medlemstal til et
gennemsnit på ca. 100 medlemmer.
Kort resumé af hovedtendenser i høringssvarene.
Generelt tilkendegives at man ikke finder høringsoplægget tilstrækkeligt
uddybet.
Følgende kan tilslutte sig høringsoplægget med enkelte kommentarer:
Fællesklubbernes MED-udvalg og Forældrerådet ved klub Himmelblå
kan.
Følgende kan ikke tilslutte sig det udsendte høringsforslag om lukning af
klub Strædet i Ferslev og klub 7èren i Skuldelev.
Skolebestyrelser, MED-udvalg, forældreråd v/ Ferslev skole, Skolebestyrelser, MED-udvalg, forældreråd v/ Skuldelev skole, forældrerådet v/
klubberne, Klub 200, Vester Mose Klub og Græse Bakkeby, samt personalet i Vestermose klub.
I høringssvarene fremkommer nye forslag:
1. At klubber der ligger fysisk placeret på skolens matrikel eller i
umiddelbar nærhed af denne, sammenlægges med SFO’en på
skolen. Klubledelsen foreslås her varetaget af lederen fra
SFO’en, der organisatorisk er underlagt skoleledelsen. Det foreslås, at personalet ansættes i det samlede fritidstilbud for SFO
og klub, og at skolebestyrelsen som afledning heraf også bliver
bestyrelse for klubdelen.
2. At de eksisterende klubber i henholdsvis Skuldelev, Ferslev og
Dalby sammenlægges til én klub med fælles ledelse og 3 afdelinger der fysisk placeres hvor de ligger i dag.
Skoleafdelingen har følgende kommentarer:
Ad 1): Denne løsning kan etableres som en SFO 2 ordning i henhold til
folkeskolelovens § 3. stk.4. og § 50 stk. 2. Hvor fritidsklubben i dag er
organiseret under dagtilbudsloven vil en SFO2 være placeret under Folkeskoleloven hvilket i hovedtræk vil betyde:
• At skolelederen bliver øverst ansvarlige og SFO lederen også bliver leder af SFO 2 ordningen.
• At der ikke er nogen max grænse for forældrebetalingen i SFO2
• At der ikke kan opkræves 50% brugerbetaling til materialer m.m.
• At fællesskabet med øvrige klubber fravælges.
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Ad 2.)
Denne løsning vil være mere udgiftskrævende end den løsning der findes i dag idet det af hovedoverenskomsten for pædagoger § 5 stk. 1
fremgår, at der skal være en leder og en stedfortræder i hver klub.
Økonomisk potentiale
En ny klubstruktur med sammenlægning af Vestermose og Femhøj samt
lukning af Strædet og 7’eren er beregnet til at give en samlet besparelse
på 1.479.184 kr. Der er heri ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til transport.
Det skønnes umiddelbart, at alternativet med en SFO2 løsning vil kunne
oppebære en sammenlignelig besparelse.
Forslag til videre behandling
Med udgangspunkt i høringssvarene foreslår Skoleafdelingen, at der
arbejdes videre med et NYT høringsoplæg der sammenlignende belyser:
1. Strukturen i dag.
2. En uddybning af det udsendte oplæg til en overordnet klubstruktur
3. En omlægning af ”klub Strædet” i Ferslev og ”klub 7’eren Skuldelev” – fra at være en klub under dagtilbudsloven til en SFO2 ordning under folkeskoleloven.
Inden sagen på ny skal behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget
vil det nye oplæg blive sendt til høring i samtlige klub forældrebestyrelser, Fællesklubbens MED-udvalg, skolebestyrelserne på Ferslev- og
Skuldelev skole samt de faglige organisationer, BUPL og DLF.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

En ny klubstruktur med sammenlægning af Vestermose og Femhøj samt
lukning af Strædet og 7’eren er beregnet til at give en samlet besparelse
på 1.479.184 kr. Der er heri ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til transport.
Det skønnes umiddelbart, at alternativet med en SFO 2 løsning vil kunne
oppebære en sammenlignelig besparelse.

Bilag:

Indstilling:

1. Høringsbrev til klub- og skoleledere
2. Høringsmateriale vedrørende forslag til NY overordnede klubstruktur
3. Hvidbog - høringssvar forslag til NY overordnede klubstruktur
4. Udregning af besparelse ved ny klubstruktur
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller til Opvækst og Uddannelsesudvalget:
1. at fagområdet anmodes om - med udgangspunkt i høringssvarene - at gennemføre en ny høringsproces som sammenlignende belyser:
a. strukturen i dag
b. en uddybning af det udsendte oplæg til en overordnet
klubstruktur
c. en omlægning af ”klub Strædet” i Ferslev og ”klub 7’eren
Skuldelev” – fra at være en klub under dagtilbudsloven til
en SFO 2 ordning under folkeskoleloven
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 49:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 50

Årlig overflytning af børn fra børnehave til SFO flyttes fra 1. april til
1. maj

Journal nr.:

16.05.01 A 00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven/Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

I 2007 og 2008 blev børnene flyttet fra børnehave til SFO pr. 1. april.
Tilsvarende blev børnene fra SFO overflyttet til klub den samme dato.
Datoen blev valgt, fordi det samlede billede af forholdet mellem behov
og kapacitet for pladser i dagtilbud i slutningen af 2006 viste, at der ville
blive pladsmangel i børnehaverne hen over foråret.
Siden da er kapaciteten tilpasset så meget, at der er plads til at vurdere
overflytningstidspunktet ud fra pædagogiske overvejelser.
Som det fremgår af bilaget, er der i en arbejdsgruppe af fagfolk enighed
om, at en overflytning i løbet af foråret er en stor fordel for børnene, idet
de dermed har mulighed for at lære SFO’en og de kommende klassekammerater godt at kende inden skolestarten i august. Dertil kommer, at
det er SFO-ledernes indtryk, at forældrene sætter stor pris på at deres
børn starter i ét nyt tilbud ad gangen.
Der er enkelte ulemper ved overflytning om foråret, bl.a. at der i nogle
tilfælde kan være usikkerhed om, hvorvidt et barn bør starte i skole til
august. Jo tidligere skiftet sker, jo flere børn kan der være usikkerhed
om. Det kan også være af betydning for de ældre børn, der allerede går
i SFO, at personalets opmærksomhed koncentreres om de små nye i
nogle måneder.
Der må derfor findes et overflytningstidspunkt, der ligger så tidligt, at
børnehavebørnene kommer godt ind ad døren i SFO inden skolestart,
men ikke tidligere end nødvendigt.
En afvejning af kendte fordele og ulemper fører frem til, at arbejdsgruppen anbefaler, at overflytningen fra 2009 sker pr. 1. maj. Dermed er der
mulighed for at SFO’en kan gennemføre en god introduktion inden
sommerferien ved udgangen af juni måned. Denne mulighed er blevet
udvidet ved, at tidspunktet for skolens sommerferie er rykket til omkring
1. juli.
Ændring af overflytningstidspunktet vil tilsvarende have effekt på skiftet
mellem SFO og fritidsklub.
Forslaget anbefales af den samlede skoleledergruppe og lederne på
dagtilbuds- og klubområdet.

Bevilling:

Ingen.
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:
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Økonomien er uændret, da børnehavenormeringen følger børnene skoleåret ud uanset om de går i børnehave eller SFO.
Det samme er tilfældet ved overgangen fra SFO til klub.
1. Notat til Pædagogisk Udvalg af 25. marts 2008 om det optimale
overflytningstidspunkt fra børnehave til SFO – pædagogisk set.
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at overflytningstidspunktet fra børnehave til SFO og fra SFO til
klub fra 2009 ændres fra 1. april til 1. maj.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 50:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 51

Fordeling af timer i støttepædagogkorpset

Journal nr.:

16.06.00 A 00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Det er i alt et ugentligt timetal på 896 timer til støttepædagogvirksomhed
i kommunen - fordelt på henholdsvis daginstitutioner for 0 – 6 årsområdet, SFO og klub.
Timetallet er overtaget fra de 4 gamle kommuner. Der har været en lidt
forskellig fordelingspraksis i de 4 gamle kommuner – eksempelvis har
gl. Frederikssund ikke tildelt timer til SFO fra støttepædagogpuljen.
Der er et vedvarende pres for at få tildelt timer fra disse ressourcer til
såvel daginstitutioner som SFO og klubber. Afdelingen har drøftet administration og anvendelse af støttepædagogressourcerne og foreslår følgende retningslinier for området, som er uddybet i vedlagte notat:
Fordeling af timer.
Ud fra den hidtidige fordelingspraksis foreslås en fordeling, hvor 75 % af
timerne som hovedregel fordeles til daginstitutionerne for 0 – 6 år mens
de resterende 25 % fordeles mellem SFO og klubområdet med henholdsvis ca. 19 % og 6 %.
Det vurderes væsentligt at prioritere småbørnsområdet på denne måde,
hvor der er størst mulighed for at gennemføre en forebyggende indsats.
Årsagsbaggrund for tildeling af timer.
Der anvendes i særlig grad timer i forhold til børn, der opleves at have
tilpasningsvanskeligheder af forskellig form (58 % af ressourcerne). Det
tilstræbes at kvalificere støttepædagogerne til i stigende omfang at
medvirke til at sikre hensyntagen og støtte til disse børn inden for institutionens egne rammer, jævnfør bilag 2 i vedlagte notat.
Herudover vil der være behov for at videreudvikle særlig faglig kompetence hos nogle støttepædagoger inden for de øvrige målgrupper: dårlig
begavelse, tale-sprog-vanskeligheder og særlige fysiske handicaps.
SFO-området.
På SFO-området lægges der op til, at der prioriteres efter følgende retningslinier:
1. Børn i specialklasser: Der er særlig SFO-ordning på Åbjergskolen, og på Møllegårdskolen/Jægerspris skole tildeles samlet 30
timer.
2. Børn i Tale-klasse på Videnscenter for Tale- Sprog- og Læsning
tages op individuelt sammen med SFO-ledelsen på Oppe Sundby Skolen.
3. Børn med helt specifikke handicaps vurderes individuelt.
4. Børn med en adfærdsmæssig problematik tages op individuelt,
og målgruppen vil alene omfatte nogle af de børn, der har så store vanskeligheder, at de er tildelt støtte i den overvejende del af
undervisningstiden, eller er omfattet af en omfattede udadgående indsats fra heldagsskolen.
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Klubområdet.
Der kan laves særlige aftaler med klubberne i forbindelse med enkeltbørn med behov for omfattende støtte.
Visitation af timer fra støttepædagogkorpset.
Forslag om støttepædagogtimer til konkrete børn sker med baggrund i
forslag fra PPR i henhold til gældende regler for henvisning til specialpædagogisk bistand, jævnfør bilag 1 i notatet.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen kommentarer, da sagen ingen økonomiske konsekvenser har.

Bilag:

Indstilling:

1. Notat af 27. maj 2008 om fordeling af timer i støttepædagogkorpset.
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at retningslinierne for anvendelse og fordeling af støttepædagogressourcerne godkendes, som de fremgår af sagsfremstilling og
notat.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 51:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 52

Fagligt stærke elever der ikke får udfordringer nok i skolen

Journal nr.:

17.03.20 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

I vedlagte notat er beskrevet, at skoleledergruppen har drøftet, hvorvidt
der på skolerne er fagligt stærke elever, der ikke får undervisningsmæssige udfordringer nok.
Elevgruppen er svær at afgrænse. Usikkerheden opstår, da der er tale
om en subjektiv vurdering, og usikkerhedsfaktorerne kan både ligge i
lærerens vurdering af eleven og i lærerens vurdering af, hvad man som
lærer bør kunne rumme inden for en normal undervisningsdifferentiering.
Det er skoleledergruppens vurdering, at fagligt stærke elever ikke udgør
en problemstilling af et omfang, der kalder på en fælles indsats, jævnfør
beskrivelsen i notatet.
I notatet er der herudover beskrevet to kommuners tiltag på dette område – fra henholdsvis Hørsholm og Greve.
Afdelingen tilslutter sig skoleledernes vurdering. Målgruppen er meget
uensartet med mange forskellige særlige behov. Behovene for at tilgodese disse elever må primært opfyldes gennem de generelle bestræbelser, der gøres på de enkelte skoler og ved skolevæsenet som helhed
for at differentiere undervisningen i forhold til de elever, der indgår i undervisningen. Her kan bl.a. peges på det tre-årige projekt fra 2008-2011
om indarbejdelse af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse). Projektet tager direkte sigte på at udvikle lærernes kompetencer til i
lærerteamet at finde måder at tage de nødvendige særlige hensyn til
børn med særlige behov.
Herudover bør skolerne prioritere specialundervisningsressourcer til at
sikre den nødvendige individuelle hjælp til alle elever med særlige behov.
Ungdomsskolen vil i den kommende sæson udbyde særlige tilbud for
elever i 7.-10.klasse på fysik-kemiområdet, og man er positive overfor
etablering af eventuelle andre tilbud, der måtte være interesse for.
Hvis det politisk vurderes, at en særlig indsats skal øremærkes til elever
med særlige faglige forudsætninger, kan der peges på følgende muligheder i prioriteret rækkefølge:
1. Supervision/rådgivning til de lærere, der arbejder med disse elever:
Der vil kunne afsættes en årlig timepulje, hvor der købes ekstern
supervision i f.eks. 100 timer – pris 80.000 kr. – 100.000 kr.
2. Etablering af en timepulje til særlig undervisning, f.eks. 4 hold á
2 timer ugentligt samt etablering af en pengepulje til indkøb af
særlige materialer/IT/ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Pris 204.000 kr. plus 80.000 kr.
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I begge tilfælde vil der være behov for at evaluere indsatsen i forhold til
det aktuelle behov.
Bevilling:

Afhængig af beslutning.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Afhængig af beslutning.

Bilag:
Indstilling:

1. Notat om fagligt stærke elever af 27. maj 2008.
Skolechefen og Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver fremlægger sagen på mødet og indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at sagen drøftes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 52:
Drøftet.
Udvalget anmoder om, at skolerne i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport afrapporterer hvilken konkret indsats der gøres for elever
med særlige forudsætninger.
Det undersøges ligeledes om der kan etableres pilotprojekt i ungdomsskoleregi.
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Sag nr. 53

Skolestrukturdebatten - Renovering af Marbækskolen

Journal nr.:

17.01.04 P20 (Captia sag 000966-2007)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

I november 2007 behandlede Byrådet forslag til skolestruktur for Frederikssund Kommune – herunder område 2: – Solbakkeskolen, Ferslev
Skole, Marbækskolen og Skuldelev skoles distrikter:
I denne forbindelse vedtog Byrådets flertal at ”Marbækskolen fortsætter
i den nuværende form og renoveres på baggrund af en renoveringsplan
i forhold til pædagogiske og bygningsmæssige behov.
Bygningsafdelingen har gennemgået bygningerne med henblik på at
afdække den bygningsmæssige stand og opdatere vedligeholdelsesstanden til niveau 2008.
Efter Byggeafdelingens vurdering vil udgiften hertil være 12,8 mio. kr.
Skoleafdelingen har udarbejdet en skoleprognose for Frederikssund
Kommune. Nedenfor er angivet den forventede udvikling i elevtal og
klassetal i prognoseperioden frem til 2020. Den viser, at der på kort sigt
er udsigt til en nedgang i elevtallet, men at der på længere sigt igen er
en stigning i såvel elevtal som klassetal, således at skolen mod slutningen af perioden er tæt på at være tresporet.
Forventet udvikling i elevtal og klassetal på Marbækskolen
2007-2020
År
Antal elever
Antal Klasser

20
07
50
4
22

08
48
6
22

09
47
0
22

10
46
5
20

11
45
3
20

12
45
9
20

13
47
4
21

14
49
4
20

15
51
6
20

16
53
5
24

17
56
0
26

18
58
4
28

19
60
8
28

Skoleafdelingen har bedt arkitektfirmaet Gorm Nielsen udarbejde en
foreløbig plan for en pædagogisk opdatering af skolen med udgangspunkt i den aktuelle bygningsmasse og med udgangspunkt i den viste
skoleprognose. Forslaget er udarbejdet efter ”Visionære tanker om
skolestruktur” – de samme principper som har været anvendt og anvendes i forbindelse med skolestrukturdebatten i øvrigt.
Et overslag over den pædagogiske opdatering vil foreligge ved den
videre budgetproces.
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Bevilling:

Der ønskes en anlægsbevilling på 12.600.000 kr. til renovering af Marbækskolen.
Samtidig søges der om en anlægsbevilling til den pædagogiske opdatering af skolen.

Økonomiske og personalemæssige
bemærkninger:

Anlægsbevillingerne foreslås at indgå i budgetprocessen for 2009.

Bilag:
Indstilling:

1. Overslag udarbejdet af Byggesektionen 21. april 2008.
Direktøren for Opvækst og uddannelse indstiller til Opvækst og Uddannelsesudvalget:
1. at sagen videresendes i budgetprocessen med anbefaling.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 53:
Godkendt, idet overslag vedrørende pædagogisk opdatering vil foreligge i forbindelse med budgetseminar.
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Sag nr. 54

Skolestrukturdebatten – Forslag til høringsoplæg vedrørende de
5 skoler i Frederikssund området

Journal nr.:

Sagsnr. 170104 P20 (Captia sag 001215-2008) arams

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

Med baggrund i skolestrukturbeslutningen af 27. november 2007 har en
Styregruppe udarbejdet et forslag til høringsoplæg for Frederikssund
by. Styregruppen fremlægger hermed forslaget med løsningsscenarier
for område 3 (Græse Bakkebyskolen, Marienlystskolen, Falkeborgskolen Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen).
Høringsoplægget indeholder løsningsforslag vedr.:
•
•
•
•

en fremtidig skolestruktur i område 3
forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune.
en centralisering af specialklasserne - alle specialklasser indgår
i drøftelserne - forslag til struktur og placering.
forslag til primær placering af Ungdomsskolen.

Styregruppen har fundet det hensigtsmæssigt at opdele område 3 i to
delområder nemlig:
• et område syd – bestående af Oppe Sundby Skoles og
Åbjergskolens distrikter samt
• et område midt – nord – bestående af Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkeby Skolen.
Der er for hvert af delområderne udarbejdet en række delscenarier.
Delområde Syd:
S0
Fortsætte den nuværende skolestruktur
S1
Sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby
skole – og Ny skole til ny by.
S2
Åbjergskolen som fødeskole til Oppe Sundby Skole.
Og ny skole til ny by
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Delområde Midt nord:
N0
Fortsætte den nuværende skolestruktur – hvilket vil
sige at Græse Bakkeby Skoles elever i overbygningen
fortsætter på Åbjergskolen
N1
At Marienlystskolen er overbygningsskole for Græse
Bakkeby Skole og Falkenborgskolen, 0.-6. klasse fra
Marienlyst knyttes til Falkenborgskolen.
N2
At Græse Bakkeby udbygges med overbygning, Marienlyst bliver overbygningsskole mens Falkenborg bliver fødeskole for Marienlyst.
N3
At Græse Bakkeby udvides til tre spor i indskolingen
og på Mellemtrinnet, så 0.-6. klasse fra Marienlyst
knyttes til Græse Bakkeby Skole mens Marienlystskolen bliver overbygningsskole for Græse Bakkeby Skole
og Falkenborgskolen. Falkenborgskolen fortsætter 0-6.
Styregruppen har i arbejdet med scenarierne lagt følgende præmisser
til grund:
• Optimal udnyttelse af den bestående bygningsmasse
• Sikre en optimal klassedannelse
• Sigte mod at skabe de læringsmiljøer som skitseret i Visioner
for skolerne i Frederikssund - herunder en afdelingsopdelt skole
med sammenhæng mellem skoledel og SFO
• En sikker og kort skolevej
På denne baggrund har styregruppen udarbejdet en række anbefalinger for hvert af de to delområder. Til anbefalingerne er der foretaget et
skøn over såvel anlægs som driftsøkonomi.
Det er styregruppens anbefaling at der i midt - nord træffes beslutning
om:
1. Ikke at udbygge Græse Bakkeby Skole og at eleverne indtil en omlægning af nordbyen iværksættes fortsætter på Åbjergskolen efter
6. klasse.
2. At der som en selvstændig afdeling bygges et 10. klassecenter i
tilknytning til Marienlystskolen.
Anlægsudgift
17.500.000 kr.
Skønnet driftsbesparelse pr. år
750.000 kr.
3. Marienlystskolen ombygges og opdateres til at rumme overbygningen (7.-9. klasse) for Skoledistrikterne Marienlyst, Falkenborg og
Græse Bakkeby.
Anlæg i alt
14.400.000 kr.
Skønnet driftsbesparelse pr. år
4.850.000 kr.
4. At der i tilknytning hertil indrettes ungdomsskole og ungdomsklub,
UU-vest og pædagogisk central på Marienlystskolen.
Anlæg Pædagogisk central
1.500.000 kr.
Anlæg Ungdomsskole
1.300.000 kr.
Anlæg UU-vest
Indeholdt i alm. vedligeholdelse
Drift
Ingen ændringer
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5. Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at kunne rumme 0.-6.
klasse for Falkenborgskolens distrikt og for Marienlystskolens distrikt.
Anlæg I alt
32.200.000 kr.
Drift
Er beregnet under punkt 3
6. Græse Bakkeby Skole fortsætter som skole for 0.-6. klasse.
Det er styregruppens anbefaling at der i syd træffes beslutning om at:
1. Der på kort og mellemlang sigt foretages en ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole med
det sigte at sikre en hensigtsmæssig klassedannelse.
Anlæg:
Ingen
2. At der sker en pædagogisk opdatering af Oppe Sundby Skole og
Åbjergskolen.
Anlæg Oppe Sundby
23.600.000 kr.
Anlæg Åbjergskolen kr.
5.800.000 kr.
Driftsbesparelse pr. år
3.050.000 kr.
3. Der på langt sigt satses på Åbjergskolen som den blivende skole.
4. Der i tilknytning til Ny by bygges en skole.
5. At der efterfølgende igangsættes en særskilt proces med henblik at
beslutte hvordan specialklasserækkerne i Frederikssund Kommune
skal centraliseres.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Høringsoplæg vedrørende skolestruktur i Område 3 - Frederikssund By (papirformat)
2. Skema med oversigt over bygnings- og trafikforhold
3. Visionære tanker om skolestruktur
4. Vedligeholdelsesbehov vs. Planlagt vedligeholdelse
5. Forslag til revideret tidsplan
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at høringsoplægget vedr. skolestruktur for Frederikssund By
udsendes i høring.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 54:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 55

Ansættelsesretlig ændring af lederstillingen i Børnehuset Skibbyssen, Marbæk

Journal nr.:

81.01.01 A21

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 3, stk.4:
Optagelse af børn i SF0 fra fyldt 4år og 10 mdr.

Sagsfremstilling:

Fritidsordningerne i Jægerspris og Skibby blev ændret til SFO ordninger
pr. 1. august 2007.
For SFO ledere i Skibby området, der både er ledere for dagtilbud og
SFO, er der indgået en aftale om at SFO lederen frem til 31. juli 2008,
ansættelsesretligt refererer til Dagtilbudschefen. Af hensyn til sagsbehandlingens omfang er aftalen blevet forlænget frem til 31. oktober
2008.
Der er udarbejdet et høringsforslag vedr. fremtidig ansættelsesretlig
placering af SFO ledere ved Marbækskolen, Ferslev Skole og Skuldelev
Skole. Forslaget blev sendt til høring den 24. april 2008 med en svarfrist
den 16. maj 2008.
Hovedtræk i høringsforslaget:
• Børnehusene i Skuldelev og Skibby deles ansættelsesretligt mellem SFO- og dagtilbud, således at SFO lederen ansættelsesretlig
referer til skolelederen og dagtilbudslederen ansættelsesretlig refererer til dagtilbudschefen.
•

Børnehuset i Ferslev ændres således at; et dagtilbuddet lægges
ind under skolen, med skolelederen som øverste leder og fælles
bestyrelse. Ansættelsesretligt refererer SFO/dagtilbudslederen
følgelig til skolelederen.

Med udgangspunkt i høringssvarene fra Ferslev og Skuldelev, arbejder
fagområdet videre med oplæg til løsningsforslag. Forslagene vil komme
til politisk behandling senere.
Forældrebestyrelsen i børnehuset Skibbyssen tilslutter sig høringsforslaget om en deling mellem SFO og dagtilbud.
På den baggrund foreslås det, at Skibbyssen i Marbæk adskilles i en
SFO og et dagtilbud; således at SFO lederen ansættelsesretligt referer til
skolelederen og lederen af dagtilbudet ansættelsesretligt refererer til
dagtilbudschefen.
I forbindelse med adskillelsen skal der ansættes hhv. en leder og en
souschef til dagtilbud og SFO.
Bevilling:

Ingen.
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:
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Ansættelse af henholdsvis en leder og en souschef til Dagtilbud og SFO
skønnes gennem en reorganisering at kunne afholdes indenfor den eksisterende lønramme.
1. Høringsmaterialet af 24. april 2008 vedr. Forslag til en strukturog ansættelsesretslig reference for SFO ledere i Skibby området
efter 31. juli 2008.
2. Høringssvar fra Skibbyssens bestyrelse.
3. Høringssvar fra Skibbyssens personale.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at SFO og dagtilbudet i Skibbyssen bliver adskilt, således at
SFO lederen ansættelsesretlig referer til skolelederen og lederen
af dagtilbudet ansættelsesretlig refererer til dagtilbudschefen.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 55:
Indstillingen godkendt.
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Sag nr. 56
•
•
•
•
•

Meddelelser

Orientering om Skarven
Ansættelse af skoleinspektør på Ferslev Skole
26. juni: Afsked for Grethe Reedtz, Ferslev Skole
27. juni: Afsked for Jørgen Slotsgaard, Marbækskolen
Lockout og strejke blandt pædagoger
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