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Uddannelsesudvalget 2015 2017S møde den 5. oktober
2015

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

--------—

Mødelokale F6 kl. 15.30

Referat

80 Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Beslutning
Godkendt.
81 Meddelelser
Sagsfremstilling
• Mål-rammebeskrivelse, tilsyn og vedtægter på fritids- og
ungdomsklubområdet.
° Et samarbejde mellem skoleafdelingen og Fritids- og ungdomsklubberne om
udvikling af mål, rammer, tilsynsplan og styrelsesvedtægter for klubberne er
opstartet og forventes afsluttet i februar 2016. Behandles på
Uddannelsesudvalgets møde i marts 2016 og sendes efterfølgende i høring
hos forældrebestyrelse og MED-udvalg.
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Beslutning
Orientering givet.
Der er konstateret, at der for lærernes undervisningsandel er forskel skolerne
imellem. Administrationen ser på det sammen med de berørte skoleledere og
drøfter det med den lokale kreds.
82

Høring - Politiske principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund

Sagsfremstilling
Vækstudvalget har i 2015 med udgangspunkt i kommunens politiske partnerskab
med Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en række bærende principper
for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund Kommune. Vækstudvalget sender
hermed principperne til høring i Teknisk Udvalg, Sundhedsudvalget og
Uddannelsesudvalget.
De 6 bærende principper for arbejdsmarkedsindsatsen er:
• Beskæftigelse
1. Alle skal bidrage
2. Alle kan bidrage
• Uddannelse
1. Unge skal have en uddannelse
2. Opkvalificering
• Erhverv
1. Understøt erhvervslivet
2. Virksomhedsrettet indsats
De 6 principper er nedenfor udmøntet i en række guidelines til anvendelse i
jobcenterets og kommunens arbejde. Udmøntningen har bl.a. udgangspunkt i
Vækstudvalgets strategi for tværgående virksomhedsservice - drøftet med
Teknisk Udvalg den 4. marts 2015 - og strategi for ungeindsatsen - drøftet med
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Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 - samt fokus på den helhedsorienterede og
tværfaglige indsats.
Beskæftigelsesrettede indsatser
Principper
1. Alle skal bidrage

Guidelines
•Der tages altid udgangspunkt i borgerens situation
(drømme/motivation) og kompetencer
•Matchning med arbejdsmarkedets behov og rådighed
for alle jobåbninger
•Den motiverende og inddragende samtale anvendes
som arbejdsredskab
•Tidlige og fortløbende samtaler med borgerne
•Borgeren har en klar plan
•Sanktioner anvendes ved manglende medvirken

2. Alle kan bidrage

•Indsatsen har sit fokus på arbejdspladserne og
uddannelsesinstitutionerne og foregår i et tæt
samarbejde
•Sociale, sundheds- og beskæftigelsesindsatser
understøtter hinanden og har et
arbejdsmarkedsperspektiv
•Koordinerende sagsbehandlere
•Mentor støtte

Uddannelsesrettede indsatser
Principper

Guidelines

3. Unge skal have en

•Én indgang - straks visitation - Målet er uddannelse

uddannelse

fra første møde
•Aktiv tilstedeværelse og opsøgende indsats på
uddannelsesstederne
•Bekæmp frafald og fasthold tilknytningen til
uddannelsesmiljøet
•Mentor støtte
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4. Opkvalificering

Fokus på ordinær uddannelse
Voksenlærlinge
Jobrotation
Realkompetenceafklaring
Tilbud målrettes til hvor der er
Deskæftigelsesmuligheder

Erhvervsrettede indsatser
Principper
5. Understøt
erhvervslivet

Guidelines
Koordineret og sammenhængende
virksomhedsservice i kommunen
Én indgang til kommunen
Aktiv systematisk opsøgende indsats overfor
virksomhederne
Hjælp til hele rekrutteringsprocessen og alt det
praktiske
•Fokus på det "gode Match"
•Vejledning om opkvalificeringsmuligheder
•Støtte til at mindske fravær

6. Virksomhedsrettet

•Differentierede aktive tilbud afstemt med

indsats

virksomhederne
•Mentorstøtte i virksomhedscentre og netværk for
disse

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Job &. borgercenterchefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at
1. De arbejdsmarkedspolitiske principper drøftes.
2. Høringssvar afgives i referatet.
Beslutning
Ad i. Drøftet. Uddannelsesudvalget ser, at der er en positiv sammenhæng med
den eksisterende Børne- og Ungepolitik.
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Ad 2. Uddannelsesudvalget ønsker at gøre opmærksom på, at der ved valg af
mentor til de sårbare unge tages hensyn til både faglige-, sociale kompetencer
samt personligrelation. Ligeledes bør den faglige kvalitet af mentorerne og
uddannelsesvejledere sikres.
Udvalget ønsker, at Vækstudvalget tager initiativ til at tage en drøftelse med
Frederikssund Erhverv mhp., at Frederikssund Erhverv skaber netværk mellem alle
udskolingslærere/elever og det lokale erhvervsliv. Netværket kan bidrage til den
åbne skole ("skolen i virkeligheden"), samt give mulighed for praktik- og
lærerpladser i det lokale erhvervsliv. Udvalget ønsker, at Vækstudvalget drøfter
muligheden for, at også kommunale institutioner kan bringes aktivt i spil i den
åbne skole mv.
Pelle Andersen-Harild (0 ) stiller til forslag at ovenstående tilføjes:
At kommunen påtager sig en forpligtelse til at oprette flere praktik- og
elevpladser.
Forstemte: Pelle Andersen-Harild (0 )
Imod stemte. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge
Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina
Jørgensen (A).
Forslag forkastet.
8a Indskrivning for kommende o. klasse
Lovgrundlag
Folkeskolelovens

s 45.

Sagsfremstilling
Kombinationen af ny skolestruktur og en demografiregulering for skoleområdet i
Frederikssund kommune nødvendiggør ændrede principper for indskrivning i o.
klasse.
Tidligere principper fo r indskrivning / o. klasse- gæ ldende tii og m ed skoleåret

2015/2016:

Ved indskrivning til skoleåret 2015/2016 i Frederikssund kommune blev elever til o.
klasse som udgangspunkt indskrevet på den distriktsskole de tilhørte i henhold til
deres bopælsadresse.
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I henhold til reglen om frit skolevalg kunne eleverne dog optages på andre
distriktsskoler efter følgende principper:
"Der optages ikke børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover
i den aktuelle klasse. Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at
optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en given skole, optages
eleverne i følgende rækkefølge:
1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.
2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.
3. Dernæst foregår optagelse efter lodtrækning."
Forslag tH nye principper fo r indskrivning / o. klasse - gæ ldende fra skoleåret

2016/2017:

I forbindelse med etablering af den nye skolestruktur pr. august 2015 er der i
Frederikssund kommune i dag fem skoledistrikter - det vil sige fem skoler. Tre af
skolerne består af flere afdelinger/matrikler.
Elever til o. klasse bliver fortsat som udgangspunkt indskrevet på skolen i det
skoledistrikt, de har bopæl. Det betyder, at en elev, der bor i Slangerup i det
tidligere distrikt Byvangskolen, fremover indskrives i Slangerup Skole - ikke
nødvendigvis på matrikel Byvang. Eleverne er således ikke længere pr. automatik
tilknyttet de enkelte matrikler.
I forbindelse med de nye indskrivningsprincipper påhviler ansvaret for
klassedannelse og placering på skolens undervisningsmatrikler skolelederen jævnfør Folkeskoleloven jr 45 - se nedenfor*. Skolelederen placerer eleverne i
klasser ud fra faglige og pædagogiske vurderinger og af hensynet til elevernes
læring.
I henhold til reglen om frit skolevalg kan eleverne dog fortsat optages på andre
distriktsskoler efter følgende principper:
"Der optages ikke børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover
i den aktuelle klasse. Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at
optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en given skole, optages
eleverne i følgende rækkefølge:
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1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.
2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.
3. Dernæst foregår optagelse efter opskrivningsdato."
• ad. punkt 3 - Der gøres opmærksom på, at elevindskrivningsprogrammet ikke
kan holde styr på indskrivningstidspunktet. Der laves en del ændringer
undervejs i indskrivningsforløbet, blandt andet indskrivning i SFO, og det er altid
dato for sidste ændring, der kan aflæses i systemet og ikke oprindelig
indskrivningsdato.
* Citat fra Folkeskoleloven

s 45:

"Ved hver skole ansættes en leder, jf. dog

s 24, stk. 3, s 24 a, stk. 1, og s 24 b, stk. i.

Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er
ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og
kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer
alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete
beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper,
som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke
behandles af kommunalbestyrelsen.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
i. De nye indskrivningsregler godkendes.
Beslutning
Godkendt, idet forældrene skal have mulighed for at ønske matrikel ved
indskrivningen. Udvalget forudsætter, at forældrene gøres opmærksom på, at
indskrivningstidspunkt ændres ved egne efterfølgende ændringer i systemet.
84 Strukturtilpasning på daatilbudsområdet
Lovgrundlag
Dagtilbud.

Side 8

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog med vedtagelsen af budget 2015, at antallet af områdeledere på
dagtilbudsområdet fra i. august 2015 skal reduceres fra 6 til 5. Som en naturlig
konsekvens af denne beslutning reduceres antallet af områder ligeledes fra 6 til 5.
Endvidere besluttede Byrådet den 25. februar 2015 en ny skole- og fritidsstruktur i
Frederikssund Kommune. Et centralt omdrejningspunkt i denne beslutning er
ønsket om at opfylde Børne- og Ungepolitikkens ambition om et
sammenhængende børne- og ungeliv. For at dagtilbudsområdet skal kunne
deltage i dette ambitiøse projekt, kræver det en justering i det organisatoriske
setup, der har været på området siden 2012.
I korte træk foreslås følgende justeringer:
• Specialbørnehaven Åkanden er som den eneste institution for 0-6 årige på
dagtilbudsområdet ikke en del af områdeledelsen. Det foreslås, at børnehaven
tilknyttes område Frederikssund Syd. Lederen af Specialbørnehaven vil blive
pædagogisk leder under område Frederikssund Syd med reference til
områdelederen, men børnehaven vil fortsat have selvstændigt budget og
forældrebestyrelse med begrundelse i, at Specialbørnehaven er oprettet under

s

32 i Lov om Socialservice og derfor er takstfinansieret.
• Dagplejen er organisatorisk underlagt Afdelingen for Dagtilbud. Med en
ambition om at skabe sammenhængskraft mellem de forskellige pasnings- og
udviklingstilbud for 0-6 årige børn i Frederikssund Kommune foreslås dagplejen
omorganiseret således, at den bliver en aktiv del af børnelivet på 0-18
årsområdet konkret ved, at de enkelte dagplejere tilknyttes de 5 områder. Den
centrale dagpleje med egen leder, budget og bestyrelse nedlægges. Dog får
dagplejen eget budget i de 5 områder.
De fem dagtilbudsområder vil med forslaget til strukturtilpasning på
dagtilbudsområdet:
Område Slangerup: Børnehuset Strandstrædet, Børnehuset Stjernen
(specialenhed), Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Kroghøj, Børnehuset Bakkebo,
Børnehuset Lindehuset og n dagplejere.
Område Jægerspris: Børnehuset Slotsgården, Børnehuset Krabbedam, Børnehuset
Vandkunsten, Børnehuset Bakkegården, Børnehuset Gerlev og 10 dagplejere.
Område Skibby: Børnehuset Skibbyssen, Børnehuset Tumlebo, Børnehuset
Skolevejen, Børnehuset Nordstjernen, Børnehuset Kragebakken, Børnehuset
Solstrålen og 17 dagplejere.
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Område Frederikssund Syd: Børnehuset Rørskov, Børnehuset Ørnesten,
Børnehuset Stagetorn, Børnehuset Maglehøj, Børnehuset Møllevej,
Specialbørnehaven Åkanden og n dagplejere.
Område Frederikssund Nord: Børnehuset Pilehaven, Børnehuset Skuldshøj,
Børnehuset Fjordtoppen, Børnehuset Toftelund, Børnehuset Fløjvang, Børnehuset
Mariendal, Børnehuset Ådalen, Børnehuset Troldehøjen, Børnehuset
Stenhøjgaard, Børnehuset Lærkereden og 9 dagplejere.
De nuværende forældrebestyrelser udvides med i forældrerepræsentant fra
dagplejen sådan, at de fremadrettet består af i forældrerepræsentant fra hvert
børnehus i området, i forældrerepræsentant fra dagplejen, i
medarbejderrepræsentant, i pædagogisk leder og områdelederen. Der er
udarbejdet et forslag til en ny Styrelsesvedtægt, som vedhæftes sagen som bilag.
MED-udvalgene i områderne fortsætter uændret dog tilføjes der en
dagplejerepræsentant i hvert område, ligesom MED-udvalget for Frederikssund
Syd suppleres med en repræsentant for Specialbørnehaven Åkanden.
Den nye dagtilbudsstruktur indstilles til at træde i kraft i. november 2015 efter
gennemført høringsperiode blandt relevante høringsparter (forældrebestyrelser
og MED-udvalg på 0-6 årsområdet). Høringsperioden indstilles til at forløbe i
perioden 18. august 2015 til 18. september 2015. Sagen genoptages på baggrund af
de indkomne høringssvar på Uddannelsesudvalgets møde den 5. oktober 2015
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2015:
Administrationen har undersøgt muligheder for forskelligt organisatorisk
tilknytning for specialbørnehaven Åkanden.
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Åkanden er et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat
fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt
kommunalt dagtilbud. Åkanden drives i henhold til Lov om social
service jr 32 og er således takstfinansieret. Åkanden deltager i alle
de indsatsområder som dagtilbudsområdet deltager i og er således
aktive i både bevægelsesindsatsen på dagtilbudsområdet, ITkufferten og Kulturstier. Hvad enten Specialbørnehaven
organisatorisk tilknyttes Dagtilbudsområdet/Område
Frederikssund Syd eller Skoleområdet/Specialområdet skal
specialbørnehaven have eget budget således at udgifterne kan
beregnes og takst for tilbuddet fastsættes. Kultur-, idræts- og
dagtilbudschefen indstiller med baggrund i den tætte tilknytning
til dagtilbudsområdet at forslaget om at tilknytte Åkanden
område Frederikssund Syd fastholdes og sendes i høring.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 5. oktober 2015:
Forslaget til ny struktur og til styrelsesvedtægt for Dagtilbudsområdet har været
sendt i høring, og der er indkommet 14 høringssvar, som vedlægges sagen som
bilag.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Indstilling 17. august 2015, plet. 66:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget til ny struktur på dagtilbudsområdet samt forslag til ny
Styrelsesvedtægt godkendes og sendes i høring blandt relevante
høringsparter.
2. Fløringsperioden fastsættes til 18. august 2015 til 18. september 2015.
Indstilling 7. september 2015, plet. 79:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
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1. Forslaget til ny struktur på dagtilbudsområdet samt forslag til ny
Styrelsesvedtægt godkendes og sendes i høring blandt relevante
høringsparter.
2. Høringsperioden fastsættes til 8. - 18. september 2015.
Indstilling 5. oktober 2015, plet. 84:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget til ny struktur på dagtilbudsområdet drøftes på baggrund af de
indkomne høringssvar, og der træffes afgørelse.
2. Det på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdede forslag til ny
styrelsesvedtægt for Dagtilbudsområdet evt. tilrettes og godkendes.
Historik
Uddannelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 66:
Udsat til næstkommende møde.
Fraværende:
Emilie Tang (V).

Uddannelsesudvalget, 7. september 2015, pkt. 79:
Godkendt, idet spørgsmålet om Åkandens placering i enten område Frederikssund
Syd eller sammen med Skolen ved kæret afventer forældrebestyrelsens og
medarbejdernes høringssvar.
Beslutning
Specialbørnehaven Åkanden tilknyttes organisatorisk til Område Frederikssund
syd.
Antallet af medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen udvides til 2, som
vælges blandt de ansatte i området.
Områdetillidsrepræsentanter tilføjes til ansættelsesudvalgene i forbindelse med
ansættelse af pædagogiske ledere og områdeledere.
Der oprettes i samlet husråd for Frederikssund syd og Frederikssund nord.
Der gives mulighed for forskudte valg til bestyrelsen.
• Forslao til styrelsesvedtægt
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• Indkomne høringssvar
85 Ansøgning om udvidelse af børnetal i den private børnehave Nvdninaen
Sagsfremstilling
Afdelingen for Dagtilbud har den 28. september 2015 modtaget ansøgning fra den
private børnehave Nydningen om udvidelse af godkendte børneantal fra 23 børn
til 28 børn pr. i. november 2015. Årsagen til ansøgningen er ifølge ansøgningen, at:
1. Som det ser ud nu, har vi i vinteren 2015 flere børn på venteliste end vi p.t. er
normeret til (max 23 børn). Vores børnetal forventes gradvist at stige til den
normering, vi ansøger om i løbet af 2016.
2. Øget normering skal være med til at gøre Nydningen mere robust i forhold
til den nedgang i børnetallet, der er, når skolebørnene går ud.
3. Pr. i. november 2015 har vi mulighed for at leje det hvide hus på Engledsvej 2
og vil derfor ikke længere være begrænset af kvadratmeterne, som er
tilfældet i det nuværende lejemål (det gule hus på Engledsvej 2)
Efter en vurdering af den fysiske kapacitet (bygningen) anbefaler Afdelingen for
Dagtilbud Uddannelsesudvalget at imødekomme Nydningens ansøgning om at
øge normeringen fra 23 til max 28 børn.
Af ansøgningen fremgår det yderligt, at man samtidig:
i. Ansøger om undtagelsesvis at måtte tage imod børn, når de er 2 år og 10
mdr. Dette er nødvendigt for, at vi kan tage imod børn fra kommuner (f.eks.
Egedal), hvor de skifter ved den alder. På ventelisten har vi p.t. et barn fra
Egedal i 2015 og et barn fra Egedal i 2016, hvorfor det er aktuelt for os at få
godkendelse. Det er vores indtryk, at dette også sker ind imellem i de
kommunale børnehaver. Vi er klar over, at disse børn i de første to måneder
vil tælle 2 enheder pr. barn, og vi vil sørge for at have de nødvendige
personaletimer til at dække dette med en 60/40 fordeling ml. pædagog- og
pædagogmedhjælpertimer.
Afdelingen for Dagtilbud har følgende bemærkning til denne del af ansøgningen: I
Frederikssund Kommune er børnehavealderen 3 år, det betyder, at børn
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automatisk flytter i børnehave, når de fylder 3 år. I særlige tilfælde visiteres et barn
til børnehave inden den måned, hvor det fylder 3 år, dette sker altid med
baggrund i en konkret vurdering af barnets udvikling og generelle modenhed. I
denne vurdering inddrages områdeledere og Afdelingen for Dagtilbud. Denne
konkrete vurdering mener Afdelingen for Dagtilbud ikke bør fraviges. Det
anbefales, at hvis der skal gives dispensation for 3 års reglen, skal Afdelingen for
Dagtilbud inddrages i hver enkelt sag, hvor børn under 3 år ønsker at få anvist
plads i Nydningen, og at der skal være tungtvejende grunde til at imødekomme en
opstart før det fyldte 3 år. Hvis der optages et barn under 3 år i Nydningen, tæller
det for 2 normeringsmæssigt og i forhold til det maksimale børnetal.
Hvis Uddannelsesudvalget beslutter, at imødekomme børnetalsudvidelsen skal
Nydningen senest med udgangen af oktober 2015 have indsendt en underskrevet
lejekontrakt på "det hvide hus" samt en forhøjet driftsgaranti til Frederikssund
Kommune.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Ansøgningen om udvidelse af børnetallet udvides således, at Nydningen pr. i.
november 2015 kan have op til 28 børn. Dog under forudsætning af at
Nydningen senest med udgangen af oktober 2015 fremsender ny
lejekontrakt og forhøjet driftsgaranti til Frederikssund Kommune.
2. Ansøgningen om at kunne optage børn under 3 år afvises, dog med
mulighed for i enkelte tilfælde og efter særlig vurdering af Afdelingen for
Dagtilbud at kunne dispensere herfor.
Beslutning
Godkendt.
• Ansøgning
86 Mødekalender 2016
Lovgrundlag
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Styrelsesloven.
Sagsfremstilling
Forslag til mødekalender 2016 forelægges til udvalgenes godkendelse af egne
mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den sidste
onsdag i hver måned, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgenes
møder ligger to uger før Økonomiudvalgets møde. Princippet er enkelte måneder
modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces og så videre.
Følgende mødedatoer foreslås for Uddannelsesudvalgets møder 2016:
Mandag den 4. januar
Mandag den i. februar
Mandag den 29. februar
Mandag den 4. april
Mandag den 2. maj
Mandag den 6. juni
Mandag den 15. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 31. oktober
Mandag den 28. november
Alle kl. 15.30.
Derudover er der torsdag den 19. januar og fredag den 20. januar KL's Børn og
Unge Topmøde.
En foreløbig mødekalender er vedlagt som bilag. Når samtlige møder for 2016 er
fastsat, bliver en opdateret mødekalender udsendt til Byrådets medlemmer.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Uddannelsesudvalget, at
i. Forslag til mødekalender 2016 godkendes.

Beslutning
Godkendt, idet alle møder starter kl. 16.00
• Politisk Mødekalender 2016 UDKAST

