Børn- og Ungeudvalget 14. april 2004

Side 1 af 5

REFERAT
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i mødelokale 6
Besøg i Rørskov Børnehave kl. 14.00
Besøg i St. Rørbæk Børnehave kl. 14.45

Mødedeltagere:

Bente Nielsen, Selim Yum uk, A nette Lauge Jensen,
Jesper Thorup, M orten S kovgaard

Fraværende:

Mødet slut:

18.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 45
Orientering
Sag nr. 46
Årsplan for Børne- og kulturforvaltningen
Sag nr. 47
Øget behov for specialundervisning
Sag nr. 48
Yderligere ressourcer til specialklasserækken
Sag nr. 49
Eventuelt.
Sag nr. 45

Orientering
Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder
Nøgletal
(Eftersendes)
Nøgletal udarbejdes til udvalgsmødet d. 27. april 2004.

Finansiering af nye pladser i dagplejen
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Genoptagelse af debat fra tidligere udvalgsmøder. Bilag nr. 1og 2
til illustration af på hvilke konti mer-/mindreforbrug er placeret er
vedlagt.
Finansiering af nye pladser i dagplejen blev taget til efterretning.

Sag nr. 46

Årsplan for Børne- og kulturforvaltningen

Journal nr.:

00.01.00A00

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Børn- og Ungeudvalget har bedt Børne- og kulturforvaltningen om
at udarbejde en årsplan for forvaltningen. Denne forelægges
hermed.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Børn- og
Ungeudvalget at årsplanen tages til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004, sag nr. 46
Årsplanen blev taget til efterretning

Sag nr. 47

Øget behov for specialundervisning

Journal nr.:

17.03 09S03

Sag fra:

Børne- og Kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven, § 20 stk. 2, vidtgående specialundervisning

Sagsfremstilling:

Efter en mangeårig periode med rimelig stabilitet i udgiftsniveauet
ses i 2004 en markant stigning af elever som har behov for
vidtgående specialundervisning. Endvidere er nye udgiftsområder
lagt ind under kontoen for vidtgående specialundervisning.

Bilag:
1. Årsplan for Børne- og kulturforvaltningen for 2004 (af. 1. april
2004)

Fra skoleåret 2002/2003 til skoleåret 2003/2004 ses en stigning
fra 30 til 33 elever med behov for vidtgående specialundervisning.
Udgiften andrager pr. elev i gennemsnit ca. 195.000 kr., i alt
585.000 kr. Udgiften i 2004 vil således være 7/12 af dette beløb =
ca. 341.500 kr.
Fra skoleåret 2003/2004 til skoleåret 2004/2005 ses en stigning i
antallet af segregerede elever til vidtgående specialundervisning
på 9 elever (fra 33 - 42 elever). Stigningen begrundes i et større
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antal børn, der får en autismediagnose samt et større antal børn
med massive generelle indlæringsvanskeligheder. Pr. 1.august
2004 er gennemsnitsprisen pr. elev på ca. 210.000 kr., hvilket
giveren samlet merudgift på i alt 1.890.000 kr. Beløbet skal
fordeles forholdsmæssigt på budgetårene 2004/2005 med 5/12 =
787.500 kr. i 2004 og 1.102.500 kr. i 2005.
Hertil kommer stigning i antallet af småbørn med massive
sprogproblemer. Aktuelt har 2 småbørn så massive
vanskeligheder, at vi må henvise dem til undervisningsforløb i
amtets Kommunikationscenter. Udgift i 2004 84.000 kr.
Der er i budget 2004 i forbindelse med den demografiske
fremskrivning ikke budgetteret med et stigende antal elever med
behov for vidtgående specialundervisning jf. folkeskolelovens §
20 stk. 2.
Betaling for specialundervisning på efterskoler er ny post på
kontoen, jf. Børn- og Ungeudvalgsmøde d. 8.10.2003, sag nr. 86.
Elever, der i deres folkeskoletid har været indstillet til PPR og har
modtaget vidtgående specialundervisning, kan bevilges et ekstra
kommunalt tilskud til efterskoleophold. Denne udgift andrager i
2004 kr. 54.000.
Der er ikke afsat budget til betaling af tekniske hjælpemidler på
kommunikationsområdet til handicappede børn jf. Børn- og
Ungeudvalgsmøde den 19.11.2003, sag. nr. 100. Der forventes et
stigende antal ansøgninger i takt med den teknologiske udvikling.
Udgiften hertil kan ikke på nuværende tidspunkt fastsættes.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Der ansøges om en bevilling i 2004 på kr. 1.267.000. For 2005 og
overslagsårene anslås udgiften til 1.800.000 kr.

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget
om overfor Økonomiudvalg og Byråd at anbefale at der gives en
tillægsbevilling på kr. 1.267.000 i 2004 og samtidig indregnes en
udgift på 1.800.000 kr. i 2005 og overslagsårene.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004, sag nr. 47
Skole- og kulturdirektøren uddelte en ny sagsfremstilling med
angivelse af at beløbet i overslagsårene androg kr. 1.800.000.
Indstillingen vedtaget.
Forvaltningen udarbejderen fordelingsnøgle som tager
udgangspunkt i 42 segregerede elever.

Sag nr. 48

Yderligere ressourcer til specialklasserækken

Journal nr.:

17.03.08

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget
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Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 20, stk. 1

Sagsfremstilling:

Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev
specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig
besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes
hvert andet år.
Der har ikke været ændret på ressourcetildelingen til
specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I
den samme periode er det samlede elevtal i Frederikssund
Kommune steget med ca. 400 elever.
Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et
par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte
ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58 elever til
specialklasserækken. Dette er et antal der er svært at rumme
inden for de afsatte ressourcer.
Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var
inviteret til Børne- og ungeudvalgets møde d. 8. oktober 2003 for
at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen blev
genoptaget på udvalgets møde den 19. november 2003, med
henblik på at behandle etforslag til resourcetildelingsmodel.
Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken:
1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter
udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:
elev nummer
elev nummer
elev nummer
elev nummer
o.s.v.

45
50
55
60

udløser 600
udløser 600
udløser 600
udløser 600

uv.
uv.
uv.
uv.

Timer
Timer
Timer
Timer

Der et p.t. 58 elever i specialklassen.
Dette har efter den gamle tildeling udløst (50 x 150) timer = 7500
timer.
Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40 x 150) timer
+ (600+600+600) timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling
på 300 timer i forhold til gammel tildeling, svarende til kr. 127.500.
Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på
yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.
Ved udvalgets tidligere behandling af sagen, foreslog forvaltningen
bevillingen finansieret over den afsatte pulje til demografisk
udvikling.
Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet retningslinier for
puljens anvendelse. Udvidelse af specialklasserækken falder ikke
umiddelbart indenfor disse retningslinier.
Imidlertid er den mængdemæssige budgetfremskrivning der
foretages på folkeskoleområdet begrænset til kun at omfatte
timeudvidelse i forbindelse med oprettelse af ekstra klasser og det
kan derfor overvejes om der på den baggrund er belæg for at
finansiere udvidelsen af specialklasserækken over
demografipuljen.
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Derfor foreslås at udvidelsen af ressourcer til specialklasserækken
budgetreguleres pr. 31. marts 2004 primært finansieret af
demografipuljen subsidiært af kassebeholdningen.

Bevilling:

Tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene
finansieret af den demografiske pulje eller kassebeholdningen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale
overfor Økonomiudvalg og Byråd at

Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen.

1.

der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i
overslagsårene finansieret af den demografiske pulje eller
kassebeholdningen til dækning af det stigende elevtal i
specialklasserækken.
2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til
ovenstående ressourcetildelingsmodel for
specialklasserækken.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004 sag nr. 48:
Indstillingen vedtaget idet udvalget anbefalerat bevillingen
gives over demografipuljen.

Sag nr. 49

Eventuelt.

Beslutninger:

Intet

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang

