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/■7KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 8. januar 1991 k l._14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)

Slangerup musikskole fremsender
musikbladet "Musik i Slangerup", november
1990.
(omdeles)
b)
"fritid og samfund", n o v . 1990.
(omdeles)
c)

Orientering fra skolerne.
(ligger til gennemsyn)
d)
Den kommunale højskole indbyder til
følgende 4 kurser:
"Dagtilbud til børn".
"Økonomi og budgetlægning".
"Det kommunale folkestyre".
"Den folkevalgte leder"
e)
Byvangskolen meddeler, at der natten
mellem 16. og 17. november 1990 har været
indbrud på skolen.
f)
Slangerup idrætshal meddeler, at der
natten mellem 18. og 19. november 1990
har været indbrud i hallen.
Forvaltningen kan oplyse, at der primo
januar 1991 vil blive installeret
tyverialarm i idrætshallen.
g)

Slangerup Bibliotek meddeler, at natten
mellem 10. og 11. december 1990 har der
været indbrud i biblioteket.
Forvaltningen kan oplyse, at man primo
januar 1991 vil udvide tyverialarmen på
rådhuset til også at dække biblioteket.
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h)
Kulturelt udvalg godkendte på sit rnøde i
november måned 1990 en forsikringsmodel
vedr. betaling for den vidtgående
specialundervisning.
Fredriksborg Amts undervisnings- og
kulturforvaltning meddeler i skrivelse af
18.12.1990 at det ikke er muligt at
indføre forsikringsmodellen fra 1.8.1991.
Kopi af skrivelse fra Frederiksborg Amt
vedlægges.
i)
Ejendomskontoret i teknisk forvaltning
fremsender bygningsrapporter for
ejendomme i kulturelt udvalgs regie.
(ligger til gennemsyn)
j)
Oversigt over antal børn pr. 1.1.1991,
fordelt på skoledistrikter.
Kopi vedlægges.
k)
Oversigt over elever, der undervises uden
for Slangerup kommunes skolevæsen pr.
1.9.1990.
Kopi vedlægges.
l)
Amtsskolekonsulenten fremsender Statistik
1990/91.
Kopi af oversigt over væsentlige nøgletal
vedlægges.
m)
Mødekalender for året 1991, godkendt af
byrådet den 28.11.1990.
Kopi vedlægges.
n)
Frederiksborg Amt fremsender
"Nyhedsbrev", nr. 9 - dec. 1990.
(ligger til gennemsyn)
o)
"Udviklings-Avisen", dec.
(omdeles)

1990.

P)
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
indbyder til orienteringsmøde tirsdag den
22. januar 1991 om KOMMUNENS ÅRSBERETNING
OG REVISIONENS SYN PÅ ØKONOMISK
DECENTRALISERING.
Endvidere inviteres til TEMADAG OM BØRN
OG UNGES FORHOLD tirsdag den 29. januar
1991.
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q)

Frederiksborg Amts Biblioteksforening
indbyder til konference over emnet "I
historiens lys" fredag den 1. februar
1991.

2.
SKOLE-/BØRNEPASNINGSSTRUKTU R .
SKOLE-/BØRNEPASNINGSSTRUKTUR.
Med henvisning til byrådets vedtagne
rammebesparelse for folkeskole og
daginstitutioner i 1991 samt overslagsår
- godkendte byrådet på sit møde den 28.
november 1990, at den nuværende
skolestruktur (princip 4) fastholdes mod,
at den tidligere Ejegodskoles lokaler
frigøres til andet formål, idet
fritidsklubben flyttes til klyngeafsnit
på Byvangskolen. Uvelse børnehave
frigøres til andet formål, og børnehaven
flyttes til Uvelse skole, såfremt byrådet
- efter stedfunden undersøgelse - finder
det forsvarligt set i forhold til både
børnehavens og skolens funktion.
A.
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Uvelse børnehave flyttes til Uvelse
skole.
Uvelse skole har udarbejdet et forslag
for indpasningen af børnehaven på Uvelse
skole. Dette forslag medfører ændringer
for alle, der benytter lokaler på skolen:
skolefritidsordning, bibliotek,
ungdomsklub og folkeskole.
Forslaget er teknisk og administrativt
behandlet med prisoverslag og vedlægges
som bilag.
Princippet for lokalefordelingen er en
opdeling af bygningerne, idet bygning A
er forbeholdt folkeskole, fælles
skole-/folkebibliotek og ungdomsklub.
Bygning B er forbeholdt børnehave og
skolefritidsordning (børnehus).
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Ideen med at flytte Uvelse børnehave ind
på skolen har været at samle
aktiviteterne i Uvelse, for der igennem
at opnå rationaliseringer og besparelser.
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Organiseringen ved børnehavens e v t .
indflytning er et vigtigt element for
opnåelse af besparelsen.
Politisk drøftelse og beslutning heraf er
endnu ikke sket. Følgende modeller kan
foreslås:

MODEL 1.
a . Struktur:
Selvstændig skole
Selvstændig børnehus (i.h.t.
bistandslovens § 69)
b . Ledelse:
Skolen: skoleleder
Børnehus: institutionsleder for
den integrerede institution.
c . Forældrestyre:
Skole: skolebestyrelsen
Institutionen: forældreråd
Der oprettes et fællesråd med
koordinerende opgaver, bestående af de
ledere, 2 medarbejderrepræsentanter,
3 forældrerepræsentanter.
MODEL 2:
a . Struktur:
Fællesinstitution, d.v.s. alle
aktiviteter drives samlet
administrativt (skole, børnehus).
b. Ledelse:
Adrn. ledelse: skoleleder
pæd. ledelse: skole + SFO: skoleleder
børnehaven: leder eller
stedfortræder for
børnehuset.
c . Forældrestyring:
Skolebestyrelsen tiltrædes af 3
forældrerepræsentanter fra børnehaven
(forældrerådet).
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MODEL 3 :
a . Struktur:
Selvstændig skole + SFO
Selvstændig børnehave.
b . Ledelse:
Skole + SFO: skoleleder
Børnehave: børnehaveleder.
c . Forældrestyring:
Skole + SFO: skolebestyrelse
Børnehave: forældreråd.
I denne model sker ingen sammenlægning
børneinstitutionerne, og
personalebesparelser vil derfor være
vanskelige at opnå.
Såfremt der skal etableres
fællesbibliotek kræver det dispensation
fra bibliotekslovens kap. 4 med henblik
på forsøg vedr. skolebiblioteksbetjening.
Der henvises iøvrigt til tidligere
sagsforløb samt indkomne bemærkninger f ra
skole og bibliotek, børnehave og
pædagogisk kartel.
B.

NT. 588

Flytning af fritidsklub til Bvvangskole.
På møde mellem skolebestyrelse ved
Byvangskolen og bestyrelse for
fritidsklubben den 18.12.1990 var der
rimelig enighed om at placere
fritidsklubben i område, som vist på
tegning over Byvangskole - se bilag.
Dette forslag medfører en opdeling af
bygningerne i skole og fritidspasning med
fælles benyttelse af faglokaler.
For at opnå en hensigtsmæssig ledelse og
administration foreslås det, at
fritidsklubben organiseres som en SFO 2,
men med samme arbejdsgrundlag som hidtil
(fritidsklub). Der ansættes fælles
ledelse af SFO 1 og SFO 2, og hvor
afdelingsleder/stedfortræder har særligt
pædagogisk ansvar for hver sin SFO.
Dette indebærer, at skolelederen har den
administrative ledelse c^f alle
aktiviteter med basis i skolens kontor.
Forældreindflydelsen er placeret hos
skolebestyrelsen, der foreslås tiltrådt
af 2 forældrevalgte fra Lindegårdskolens
skolebestyrelse - ved behandling af
sager, der vedrører SFO 2.
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Der må afsættes rammebeløb til
lokaleændringer, indretning af legeplads
samt flytning.
Det forventes, at der på mødet den
8.1.1991 foreligger udtalelser fra de to
bestyrelser.
Indretning af tidligere
Kingoskolebvgninger til hele
Egelundskol e .
Der henvises til lokalefordeling på
Egelundskolen - se bilag.
Dog må det anbefales, at tidligere
beslutninger om ungdomsskolekontor og
bordtenniskælder fastholdes.
Der må afsættes rammebeløb til indretning
af skolekøkken og diverse andre
lokaleændringer.
Salg/leie af tidligere Ejegodskole og
Uvelse børnehave ved gennemførelse
af forslaget.
Det kan oplyses, at byggeudvalget under
amtets socialudvalg har besigtiget
tidligere Ejegodskole med henblik på køb
til værkstedsskole for tidligere beboere
på Svaneparken, udflyttet til
vestregionen i amtet. Sagen vil blive
behandlet på socialudvalgsmøde i amtet
den 17.1.1991.
Retningslinier for videre forløb bedes
behandlet.
17.00 A 21
3.
LÆRERNORMERING PR. 1.8.1991.
Skolebestyrelsen ved Uvelse skole har
fremsendt skrivelse til byrådet med
spørgsmål om, hvilke principper der skal
gælde for de forventede
lærerafskedigelser pr. 1.8.1991.
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Forvaltningen kan oplyse, at skolerne har
udarbejdet en foreløbig normering for det
kommende skoleår. Under forudsætning af
en "meget stram" normeringsplan med en
ekstra klassesammenlægning på 7.
klassetrin kan den nævnte lærerreduktion
efter "princip 4" gennemføres. I forvejen
er der i budget 91 indregnet en reduktion
grundet faldende elevtal på 3
lærerstillinger pr. 1.8.1991. Endvidere
vender 2 lærere tilbage efter orlov og
videreuddannelse.
Dette indebærer forventelig, at der i alt
skal reduceres med 9 lærerstillinger.
Med den budgetterede rcimmebesparelse på
lærerlønskontoen medfører dette opsigelse
af 9 timelærerstillinger (vi har 10,5).
Dette kan gennemføres efter følgende
plan:
Byvanqskolen: Afskedigelse af 2
timelærere.
Lindeqårdskolen: Afskedigelse af 1
timelærer (tjenestemand vender tilbage
efter orlov.
Egelundskolen: Afskedigelse af 4
timelærere samt forflyttelse af 2
tjenestemænd. 1 vender tilbage efter
videreuddannelse.
Uvelse skole: Afskedigelse af 2
timelærere. Overflytning af 2
tjenestemænd fra Egelundskolen.
Det kan oplyses, at forslaget bryder med
SIFU princippet (sidst ind - først ud).
Vil man følge dette skal alle timelærere
på Uvelse skole (3,5) afskediges for
overflytning af timelærere fra
Egelundskolen.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
skrivelsen fra Uvelse skole samt
ovennævnte forslag.
Kopi af skrivelse fra Uvelse skole
vedlægges.
81.30:17.00 P 21
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ANSØGNING OM IKKE-KURSUSDELT UNDERVISNING
I SKOLEÅRET 1991/92.

.

J
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Egelundskolen søger om ikke-kursusdelt
undervisning for 8. og 9. klassetrin i
skoleåret 1991/92 i følgende fag:
Matematik
Engelsk
Tysk.
For 9. klassetrin endvidere
Fysik.
Skolebestyrelsen anbefaler.
17.00.02 P 15
5.
FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1991/92.
Undervisningsministeriets cirkulære af
■
m / /??*
29.10.1990 om ferier og fridage har været
fø ? )
£ /
udsendt til skolerne til udtalelse.
Kopi af cirkulæret og de indkomne
udtalelser vedlægges.
17.20.03 P 05
6.
D IÆTER/TIME-DAGPENGE VED
KURSUS/EKSKURSIONER FOR PÆDAGOGISK
PERSONALE PÅ SKOLERNE .

Med oprettelse af skolefritidsordninger
fik skolerne tilført en ny
personalegruppe. Denne gruppe indgår
sammen med lærerne i pædagogisk råd, og
der foregår på mange områder et
samarbejde.
Et praktisk problem er opstået omkring
afvikling af kursus m/overnatning samt
dagekskursioner. Diæter og time-dagpenge
i forbindelse hermed udbetales
forskelligt for lærere og pædagoger.
Dette er ikke holdbart, når man
eksempelvis er på samme
kursus/ekskursion.
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Forvaltningen foreslår derfor, at
reglerne bliver ensartet, hvilket
indebærer:
1. Kursus:
Ved kursus med overnatning
udbetales kr. 50,- i diæt pr.
påbegyndt døgn.
Hidtil har pædagoger fået ca.
kr. 140,- pr. døgn og lærere
intet.
2. Dagekskursion:
Ved ekskursion med mindst 8 km
fra tjenestested og af mindst
5 timers varighed foreslås
udbetalt time-dagpenge (ca. kr. 50,-).
Pædagoger har hidtil intet fået,
medens lærere har fået dette
beløb ifølge overenskomst.
Alle beløb konteres på skolens/SFO's
rammebeløb. Forslaget er udgiftsneutralt
for kommunen.
Forslaget er endvidere anbefalet af
hovedsamarbejdsudvalget under kulturel
forvaltning.
81.14.02:17.00 P 21
7.
FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET.
På møde den 6.11.1990 behandlede
kulturelt udvalg forslag til vedtægter
for folkeoplysningsudvalget.
Udvalget godkendte forslaget med
rettelser, men anmodede
folkeoplysningsudvalget om en udtalelse
før endelig stillingtagen.
Folkeoplysningsudvalget, den 20.11.1990:
Forslaget med redaktionelle ændringer
anbefales.
Kopi af det af folkeoplysningsudvalget
anbefalede forslag vedlægges.
18.00 P 24
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ANSØGNING OM TILSKUD.
Jørlunde Sogneforening søger om tilskud
til udgivelse af l.ste. bind af "Jørlunde
Sogns Historie II".
Omkostningerne ved udgivelsen beløber sig
til kr. 90.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
00.01.0 49 t-91
9.
UVELSE IDRÆTSFORENINGS OVERTAGELSE AF
KLUBHUS I UVELSE.
Byrådet godkendte på sit møde den
28.11.1990 endeligt skøde og lejekontrakt
omkring Uvelse idrætsforenings
overtagelse af klubhus i Uvelse.
Uvelse idrætsforening meddeler imidlertid
i skrivelse af 5.12.1990, at
generalforsamlingen på sit møde har
nedstemt forslaget til overtagelse af
klubhuset med den begrundelse, at
foreningens økonomi for tiden ikke tillod
en sådan driftsrisiko.
Kopi af skrivelsen samt andet materiale
vedr. overtagelsen vedlægges.
82.02:18.09 G 01
10

.

KFUM-SPEJDERNES OVERTAGELSE AF
SPEJDERHYTTEN PÅ MOSEBUEN 2 I SLANGERUP.
Byrådet godkendte på sit møde den
28.11.1990 endeligt skøde og lejekontrakt
omkring KFUM-spejdernes overtagelse af
spejderhytten på Mosebuen 2 i Slangerup.
På møde den 11.12.1990 med KFUM-spejderne
fremkom følgende bemærkninger til
■
overtagelsen:
Spejderne ønsker, at lejekontrakten
omfatter hele matr. nr. 18 ab, bortset
fra det areal, der i dag benyttes som
fodboldbane for områdets beboere.
Spejderne etablerer i givet fald selv
afgrænsning mellem fodboldbane og
spejdergrunden.
Det blev foreslået, at lejekontrakten
også omfatter naboarealet matr. nr. 31 s,
hvilket areal er udlagt som bevokset
grønt område.
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Spejderne har betinget sig, at lejemålet
løber over mindst 10 år.
Det undersøges, om de kr. 15.000, der er
afsat til spejderhyttens
hovedvedligeholdelse i 1990 kan overføres
til spejderne.
Teknisk forvaltning oplyser i den
anledning, at der resterer ca. kr. 7.000,
som vil kunne udbetales til spejderne.
KFUM-spejderne kontakter
FDF/FPF-spejderne med henblik på deres
beyttelse af spejderhytten.
82.02:18.09 G 01
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11.
BUDGET 1991 FOR UVELSE UNGDOMSKLUB.
I forbindelse med behandling af budget
1991 for "Folkeoplysning og
fritidsaktiviteter m.v." anbefalede
folkeoplysningsudvalget, at der afsættes
kr. 55.000 til Uvelse ungdomsklub.
Forvaltningen gør opmærksom på, at
beløbet ikke indeholder udgifter til
rengøring, idet rengøringsudgiften
påhviler Uvelse skole.
Ifølge "Lov om støtte til
folkeoplysning", kap. 3, § 4, s tk. 4 er
det kommunalbestyrelsen der godkender,
at dele af beløbsrammen "Folkeoplysning
og fritidsaktiviteter m.v." anvendes til
nærmere angivne formål, hvilket i dette
tilfælde vil sige Uvelse ungdomsklub.
Forvaltningen foreslår, at Uvelse
ungdomsklub holder åbent 2 aftener a 1
3 timer om ugen i 35 uger. Med en
bemanding på 2 medarbejdere, hvoraf den
ene endvidere modtager lederhonorar, vil
lønudgifter beløbe sig til kr. 45.500,-,
hvorefter der vil være kr. 9.500,- til
rest til drift af klubben.
18.00 0 02
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ANSØGNING OM ETABLERING AF FASTE VÆGGE OG
REPARATION AF FOLDEVÆGGE.
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Skolebestyrelsen ved Egelundskolen søger
Æ'lZ/Zxi) aAw Mv i 6i C
om etablering af faste vægge mellem
lokalerne Bl og B3 og mellem lokalerne A5
og A6 på skolen. Der er i øjeblikket
foldevægge mellem lokalerne.
Endvidere søges der om reparation af
6 andre foldevægge.
Teknisk forvaltning oplyser, at udgiften
til det ansøge må afholdes af skolens
egen konto i 1991. Såfremt det ansøgte
kan udskydes til udførelse i 1992, vil
udgiften e v t . kunne medtages under
hovedistandsættelsen.
/.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
82.00:17.00 G 01
13.
ANSØGNING OM BENYTTELSE AF SLANGERUP
KOMMUNES BYVÅBEN.
Slangerup Harmonika Klub søger om lov til
at benytte Slangerup kommunes byvåben til
f. eks. ærmemærker på klubbens skjorter
og til omslag på nodehæfter.
00 01 A 49
14.
ØKONOMIRAPPORTERING JANUAR 1991.
Forvaltningen kan oplyse, at den har
foretaget følgende budgetomplaceringer
inden for budget 1991:
a)
Efter gældende enhedspriser er der fra
samlet konto for undervisningsmidler
overført ialt kr. 577.900 til skolerne
således:
Uvelse skole
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Egelundskolen

/.
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kr.
51.000
kr. 123.600
kr. 131.400
kr. 271.900

Kopi af udregningen vedlægges.
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Efter tidligere vedtagen beslutning er
der fra kontoen for gårdvagtshonorar
overført ialt kr. 28.700 til skolerne sorn
personalegode med følgende beløb:
Uvelse skole
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Egelundskolen
/.

kr.
kr.
kr.
kr .

3.300
6.500
6.500
12.400

Kopi af udregningen vedlægges.
c)
Skoledirektøren har fra kontoen for
uddannelse fordelt kr. 67.900 til
skolerne således:
Uvelse skole
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Egelundskolen

/.

kr.
kr.
kr.
kr.

7 .,700
15..400
15.,400
29..400

Kopi af udregningen vedlægges.
d)
Fra fælles inventarkonto har
skoledirektøren fordelt k r . 174 .900 til
skolerne således:
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Uvelse skole
Egelundskolen

kr.
kr.
kr.
kr.

40. 400
43. 800
22. 800
67. 900

/.

Kopi af udregningen vedlægges.

/.

Endvidere vedlægges til orientering
regler vedr. lejrskoleophold rned gældende
takstpriser for 1991.
00.01
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15.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
16.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut k l .:
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