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Åben dagsorden
Sag nr. 65

Godkendelse af pædagogiske læreplaner

Journal nr.:

16.06.25P16

Sag fra:

Dagtilbudschefen

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven § 8 -10

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog den 25. marts 2004 loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Med loven lægges der op til, at dagtilbudene skal
arbejde mere målrettet med udvikling af børnenes kompetencer og
erfaringer. Formålet med at arbejde med pædagogiske læreplaner er
ønsket om at synliggøre, dokumentere, evaluere og udvikle det pædagogiske arbejde i kommunes daginstitutioner og dagpleje.
Der skal i alle dagtilbud udarbejdes skriftlig pædagogisk læreplan for
børn i aldersgruppen 0-2 år samt for aldersgruppen 3 år til skolestart.
De 4 gamle kommuner har på hver sin måde arbejdet med de pædagogiske læreplaner, hvorfor det er første gang at de pædagogiske læreplaner i sin nye fælles form fremlægges til politisk godkendelse.
Selvom de pædagogiske læreplaner nu fremlægges til politisk behandling fortsætter arbejdet med læreplanerne i daginstitutionerne og i dagplejen. Arbejdet med læreplanerne har i første omgang skabt en ramme for dagtilbuddene og dets arbejde og skal nu udvikles sådan, at det
til sidst kan skabes et planlægningsværktøj, der kan skabe sammenhæng mellem mange forskellige initiativer i hverdagen.
Da der er tale om en proces har der i løbet af det sidste år været afholdt uddannelsesinitiativer og studiekredse, hvor lederne har kunnet få
kvalificeret faglig feedback på de udarbejdede udkast til læreplaner.
Disse studiekredse har højnet kvaliteten i de læreplaner som i denne
sag fremlægges til godkendelse.
I efteråret vil der blive arbejdet intensivt med at skabe sammenhæng
mellem mål, indsats resultat og evaluering.
Afdelingen for Dagtilbud har i samarbejde med Kvalitet og Særopgaver
udarbejdet følgende handlings- og tidsplan for det videre arbejde med
de pædagogiske læreplaner på 0-6 års området i de kommende år.
Udvalget bliver orienteret om evalueringerne af læreplanerne til foråret
2009.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.
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Bilag:

Indstilling:
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1. Vejledning om arbejdet med pædagogiske læreplaner iht. lov
om dag-, fritids- og klubtilbud af 6. juni 2007.
Dagtilbudschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at de fremlagte læreplaner for 0-6 års området godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2008, sag nr.
65:
Godkendt.
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Sag nr. 66

Standarder for sagsbehandling

Journal nr.:

16.03.00A26/pboer

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service af 24. juni 2005, § 138

Sagsfremstilling:

I henhold til Anbringelsesreformen skal alle kommuner fra den 1. januar
2007 have en ”sammenhængende børnepolitik”. Frederikssund Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik blev godkendt af
Sammenlægningsudvalget i december 2006.
Det er et krav til den sammenhængende børne- og ungepolitik at den
skal indeholde standarder for sagsbehandling på følgende områder:
• Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig
støtte
• Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller
den unge under hele indsatsen
• Systematisk inddragelse af familie og netværk
• Særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år.
• Opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats
En beskrivelse af disse standarder skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.
I forbindelse med godkendelsen af Frederikssund Kommunes politik
blev det besluttet at nedsætte et antal tværfaglige arbejdsgrupper med
den opgave at formulere kommunens standarder. Gruppernes arbejde
skulle bidrage til, at de valgte standarder blev forankret i de faggrupper,
der skal anvende dem samt befordre det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge med behov for støtte.
Resultatet af arbejdet foreligger nu. De udarbejdede standarder opfylder lovens krav og fremlægges nu til godkendelse.
De beskrevne standarder afspejler imidlertid ikke i tilstrækkelig grad
den ønskede tværfaglige tilgang til arbejdet. Det anbefales derfor, at
standarderne godkendes og lægges på kommunes hjemmeside som
loven kræver med den tilføjelse, at arbejdet fortsættes i den kommende
tid og afsluttes senest om to år, når standarderne i henhold til Anbringelsesreformen skal evalueres.
Til styring af arbejdet nedsættes en styregruppe bestående af én repræsentant fra hver af følgende afdelinger:
- Skoleafdelingen
- Dagtilbudsafdelingen
- Familieafdelingen
- Kvalitet og Særopgaver.

Bevilling:

Ingen.
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Mødet den 8. september 2008

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

1. Standarder for sagsbehandling i Frederikssund Kommune (udsendes i papirformat)
2. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (udsendes i papirformat).
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at de udarbejdede standarder for sagsbehandling godkendes.
2. at arbejdet med beskrivelse af den tværfaglige indsats for børn
og unge med behov for særlig støtte fortsætter.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2008, sag nr.
66:
Godkendt.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Sag nr. 67

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2008

Journal nr.:

Sagsnr. 017772-2007

Sag fra:

Direktøren for Opvækst- og Uddannelse

Mødet den 8. september 2008

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget- og Analyse foretaget en
budgetopfølgning pr. 31. juli 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
”080731_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)
Samlet tekniske ændringer

Tillægsbevilling i
1.000 kr.
-88

For detaljerede oplysninger henvises til bilaget ”080731 Tekniske tillægsbevillinger-OU”.
2. ”Egentlige” tillægsbevillinger:
Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.
Budgetområde
EGU
Privatskoler og efterskoler
Kommunale specialskoler
SFO
Specialbørnehaver
Mellemkommunale betalinger
Familieområdet
Vintervedligehold, Skibby institutioner
I alt

Tillægsbevilling
i 1.000 kr.
-300
-557
2.623
-645
937
-1.821
-2.494
179
-2.077
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0,857 mio. kr. færre udgifter til EGU, privatskoler og efterskoler som
følge af færre børn i de pågældende tilbud end budgetlagt.
Familieområdet har færre udgifter i 2008 på -2,494 mio. kr., som følge
af sager, der ikke er nået iværksat i 2008.
Mellemkommunale betalinger reguleres med -1,821 mio. kr., hvoraf
-3,121 mio. kr. er færre udgifter til elever i skolefritidsordningerne og
merudgifter på 1,3 mio. kr. på skolerne.
For mere detaljerede oplysninger henvises til bilaget ”080731 Egentlige
tillægsbevillinger-OU”.
Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2008 har resulteret i følgende:
Tekniske tillægsbevillinger for i alt -88.220 kr., som dog modsvares
af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.
Egentlige tillægsbevillinger på kr. -2,077 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

1. 080731 Tekniske tillægsbevillinger-OU
2. 080731 Egentlige tillægsbevillinger-OU
3. 080731_forbrugsrapport_opvaekst_uddannelse
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at de tekniske tillægsbevillinger godkendes
2. at de egentlige tillægsbevillinger godkendes

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2008, sag nr.
67:
Godkendt.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 8. september 2008

Sag nr. 68

Strukturanalyse for Opvækst og Uddannelsesudvalgs område

Journal nr.:

00.18.00 P05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Analyse og Udvikling har udarbejdet 1.udkast til strukturanalyse i samarbejde med fagområderne. Dette sker som følge af budgetforliget
2008, med henblik på at sikre rationaliseringsgevinster for 15 – 20 mio.
kr. samlet set på Frederikssund kommunes udgiftsområder.
1.udkast af analyser på Opvækst og Uddannelses fagområder er vedlagt til orientering.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse og Udvikling har ingen bemærkninger

Bilag:

Indstilling:

1. Strukturanalyse (1. udkast) på Skoleområdet, SFO og Klubber
bilag 1.
2. Strukturanalyse (1. udkast) på Dagtilbudsområdet bilag 2.
3. Strukturanalyse (1.udkast) på Specialskoleområdet bilag 3.
4. Strukturanalyse (1. udkast) på Familieområdet bilag 4.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at sagen drøftes.

Beslutninger:

Opvækst og Uddannelsesudvalget den 8. september 2008, sag nr.
68:
Drøftet.
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Sag nr. 70

Principiel stillingtagen vedrørende skole og vuggestue mad

Journal nr.:

16.08.04Ø22

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med den igangværende optimeringsanalyse på ældreområdet, skal udvalget tage principiel stilling til den nuværende levering til
9 daginstitutioner og 2 skoler fra ældreområdet.
I optimeringsanalysen på ældreområdet forudsætter løsningen, hvor 2
køkkener vil kunne nedlægges, at den nuværende levering til 11 institutioner/skoler ikke længere opretholdes.
Social- og Ældreudvalget pegede derfor på at lukke 1 køkken, således
at denne leverance kan opretholdes. Denne indstilling blev bl.a. afgivet
med baggrund i, at der på dette tidspunkt ikke var andre kendte leverandører, som ville kunne overtage denne opgave.
Dette udgangspunkt er nu forandret, og der vil være mulighed for at
erstatte ældreområdets leveringer med tilsvarende fra privat leverandør.
Det skal bemærkes at aftale med anden ekstern leverandør i første
omgang vil blive indgået med kort opsigelsesvarsel, således at denne
delproduktion kan indgå i samlet udbud af mad til dagtilbudsområdet,
der forventes gennemført primo 2009.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Overgang til anden leverandør forventes afholdt inden for samme
ramme, som der i dag afregnes overfor ældreområdet.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst og Uddannelsesudvalget tilkendegiver
1. at udvalget ikke har nogen principielle indvendinger mod ophør
af leverance af skole/vuggestue mad fra ældreområdet til børneområdet.
2. at administrationen kan indgå aftale med ekstern leverandør såfremt leverancen fra ældreområdet bortfalder.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2008, sag nr.
70:
Godkendt.
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Sag nr. 69
•
•
•
•
•
•
•
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Meddelelser

Supplerende spareforslag fremlagt.
Troldehøj i Frederikssund – legeplads status.
Lukket sag – opfølgning siden sidst.
Ansøgning fra Solstrålen vedrørende tilskud til madordning.
Orientering omkring indkomne høringssvar vedrørende tilpasning af dagpleje samt
etablering af legestueforhold.
Borgermøde mandag vedrørende skolestruktur.
Orientering om Regnbuen i Slangerup.
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