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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.

^

Serviceinformation vedrørende ’-Den kommunale Sundhedstjeneste” er indlagt i medlem
mernes mapper.
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for april 1998.

e. Brevnyt
Historisk Forening for Slangerup kommune fremsender brev af 20. maj 1998 vedr. opslået
stilling som daglig leder af lokalhistorisk arkiv.
Kontoret for Uddannelse, Erhver & Kultur i Frederiksborg Amt fremsender brev af 25. maj
1998 vedr. vejledende retningslinier for tilskud til amatørteater fra amtets Teaterpulje.
Slangerup Bio's Venner fremsender brev af 25. maj 1998 vedrørende bygningsmæssige
problemer omkring Brobæksgade 4 (forhuset - tidl. Pigernes Butik).
Til mødet vil der foreligge en udtalelse fra Teknisk Forvaltning.

f. Ældrerådet
Referat af møde i Ældrerådet den 20. april 1998.

g. Biblioteket
Orientering fra biblioteket af 28. maj 1998.

h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Intet.

i. Diverse
”Nyt fra Lokale og Anlægsfonden” 1/1998.
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53. Økonomirapportering
00.01002 F4189
pech
./. Regnskabsrapport udskrevet 15.05.98 medsendes dagsordenen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Taget til efterretning.

^
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54. Det fremtidige pasningsbehov på børneområdet
16.05.01P16 F4176
hado

Indledning
På Borger og Virksomhedsudvalgets møde i maj blev det besluttet, at befolkningsprognosen
for 1998 skal lægges til grund for en vurdering af det fremtidige behov for pasning af børn
mellem Vz år og 6 år.
t

Sagsfremstilling
Prognosetallene viser, at der i 1999 og fremover bliver et behov for yderligere pladser for de
0 - 2 årige børn. Pladsbehovet topper i år 2002 med 30 manglende pladser.
For de 3 - 5 årige børn viser prognosen, at der er ledig kapacitet helt frem til prognose
periodens slutning i år 2009.
Sammenlignes prognosens forudsigelser med de kvartalsvise opgørelser, der for denne
børnegruppe går 3 år frem i tiden - og som bygger på de faktiske ind- og opskrivningstal mangler der få pladser i 1999, mens der er et mindre antal ledige pladser i år 2000.
.
Der lægges på den baggrund op til 2 løsninger, som bl.a. er begrundet i Borger og
Virksomhedsudvalgets beslutning om, at det fremtidige pasningstilbud skal omfatte en
skovbørnehave samt integrerede pladser i eksisterende børnehaver:
1) Ændring af 40 eksisterende børnehavepladser til 24 integrerede pladser i 1999/2000 i
Børnehaven Lindehuset og Børnehuset Kroghøj. Etablering af en skovbørnehave til 40
børn.
2) Ændring af 60 eksisterende børnehavepladser til 36 integrerede pladser, hvoraf de første
24 integrerede pladser skabes i 1999/2000 i børnehaven Lindehuset og Børnehuset
Kroghøj og de sidste 12 i år 2000/2001 i Børnehuset Troldhøj. Etablering af en
skovbørnehave til 40 børn.

Der har tidligere været lagt op til en placering af en skovbørnehaves basislokaler enten ved
Højagergård eller i bygningen ved Idrætsvej (Legestuens og dagplejens nuværende lokaler).
Den fremtidige planlægning af børneområdet skal ses i forbindelse med "Projekt Læring”.
Planerne om tidligere SFO-start samt eventuelt rullende skolestart letter pladsanvisningens
planlægning i forårsmånederne, og dermed presset på pladser på dette tidspunkt.
^
^
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Bilaget "Børneområdet i Slangerup Kommune ~~ oplysninger om børnetallet og pasnings
behovet for børn i alderen 0 - 5 år i perioden 1998 til 2009” er vedlagt.

Økonomi
Der er i budgettet for 1999 afsat driftsøkonomi til en 40 børnsinstitution.

Forslag til beslutning:
•

At udvalget tager stilling til de 2 løsningsmodeller og indstiller, hvor basislokalerne for en
eventuel skovbørnehave skal placeres.

•

At udvalget til næste møde (på baggrund af indstillingen) forelægges en oversigt over de
økonomiske konsekvenser.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Løsningsmodel 1 anbefales. Inden endelig beslutning anmodes forældrebestyrelserne ved
.Lindehuset og Kroghøj om en udtalelse.
Forvaltningen udarbejder yderligere oplæg til placering samt økonomiske konsekvenser ved
etablering af en skovbørnehave.
Der tages kontakt til Erik Nielsen, som har fremlagt projekt “Etablering af en skov- og
naturbørnehave”.
Der undersøges endvidere muligheder for leje af eksisterende bygninger ved Lystrup Skov.
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55. Omstrukturering af fritidstilbudet for skolebørn
16.05.00P22 F4031
hado

Indledning
Det er i budgettet for 1999 besluttet at oprette en juniorklub for elever, som går i 5. og 6,
klasse.
I forbindelse med bl.a. "Projekt Læring" bedes følgende overvejes:

-

-

der oprettes en juniorklub for elever fra 4. klasse til 6. klasse.

-

den nuværende skolefritidsordning bliver for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

-

det bliver muligt at vælge mellem 3 pasningsmoduier for forældre til børn i
skolefritidsordningen

\

Sagsfremstilling
Med baggrund i tankerne omkring "Projekt Læring” bør det overvejes at ændre på strukturen i
pasningstilbudet til skoleelever. I øjeblikket passes elever fra børnehaveklasse til 5. klasse i
skolefritidsordningen, og den nuværende beslutning er, at der i 1999 skal oprettes en
juniorklub for de 10 til 13 årige, så 5. og 6. klasserne benytter juniorklubben og bh.kl. til 4.
klasse benytter skolefritidsordningen.
I det nedenstående vil der være beskrevet en organisering, hvor skolefritidsordningen har
elever fra bh.kl. til 3. kl. og juniorklubben har børn fra 4.kl. til 6.kl.
SFO: biukl til 3 M
"Projekt Læring" lægger op til en større sammenhæng mellem årgangene fra bh.kl til 3. kl.
Det er bl.a. en længere skoledag og en større grad af sammenhæng i undervisningen. På den
baggrund er det naturligt at etablere en skolefritidsordning for denne gruppe, hvor
åbningstiderne også er tilpasset projektets tankegang.
Pasningsmoduier i SFO med prisforslag.
Det er i øjeblikket muligt at vælge mellem morgenpasning eller pasning både morgen og
eftermiddag.
Det foreslås, at det bliver muligt at vælge mellem følgende pasningsmoduier:
Morgenpasning fra kl. 6.15 til kl. 8.15
■f feriepasning

kr. 450 i 11 rater

•

Morgenpasning samt eftermiddag fra
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kr. 600 i 11 rater

Morgenpasning samt eftermiddag fra
kl.14 til kl.17

+ feriepasning

kr. 900 i 11 rater

Åbningstid i ferierne er fra kl. 7.00 til kl. 17.00 som hidtil.

-.-y:

Det kan oplyses, at alle nye takstforslag er beregnet ud fra nuværende takster, men reguleret i
forhold til åbningstid.
Der lægges med de nye pasningsmoduler op til en øget fleksibilitet for forældrene og børnene
samt en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
.........................
Med en mindre gruppe børn i SFO bliver der bedre plads i de respektive SFO er, og forslaget
går på, at alle børn kan optages i fremtiden uden yderligere udbygninger.
■ow--:W:v^-wvw-: v:v;v=v

Juniorklub; 4.kl til 6),kl. med prisforslag.
Der etableres en juniorklub for elever mellem 4. kl. til 6. kl. i Kingoskolens tidligere lokaler.
Daglig åbningstid foreslås fra kl.13 til kl.17 og i skoleferierne fra kl. 7 til kl.17 med lukning
af klubben 4 uger i juli måned. Prisforslag kr. 600 i 11 rater.
Juniorklubben placeres organisatorisk under Ungdomsskolen - således, at der kan ansættes en
uddannet klubleder, der er daglig leder af såvel juniorklubben som ungdomsskoleklubben.
Ved Uvelse Skole tilbydes alle elever plads i skolefritidsordningen. Men tilbuddet om
juniorklub for elever i 4. kl til 6. kl. tilbydes ligeledes.

Økonomi
I forbindelse med opstart af Projekt Læring vil skoledagen blive længere og pasningstid i
SFO kortere. Det vil derfor ikke være muligt at opretholde den samme forældrebetaling, som i
nuværende fritidstilbud.
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Forvaltningen har i relation til:
•

det administrative budget for 1999

•

forslaget til nye takster for fritidstilbud

beregnet den manglende forældrebetaling til ca. kr. 800.000/årligt. I beløbet er der reguleret
for søskenderabat og tildeling af fripladser.
Beregninger på forældrebetaling er indlagt i sagen.

Forslag til beslutning
At udvalget indstiller, at fritidstilbudet i fremtiden organiseres som en skolefritidsordning
med elever fra bh.kl. til 3. kl. - og en juniorklub med elever fra 4. kl. til 6. kl., der organiseres
i tilknytning til Ungdomsskolen. Pasningsmodulerne i skolefritidsordningen ændres, så der er
mulighed for at vælge mellem 3 pasningsmoduler.
Inden beslutning sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne på miljøskolerne og i
Ungdomsskolebestyrelsen.
,

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Der indarbejdes et rent eftermiddagsmodul for SFO i forslaget. Forslaget sendes derpå til
udtalelse i skolebestyrelserne på miljøskolerne og i Ungdomsskolebestyrelsen, så udvalget
kan behandle udtalelserne på mødet i august.
May Andersen ønsker, at morgenpasning for 4. og 5. klasserne indgår i forslaget.

-
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56. Anlæg af fodboldbaner
O4.08.O0G00 F4214
pech

Indledning
Idrætsbestyrelsen fremsender skrivelse med anbefaling af, at anlæg af kommende
fodboldbaner placeres på et areal nord for Jordhøjvej over for idrætshal og svømmehal.

Sagsfremstilling
Idrætsbestyrelsen anbefaler placeringen ved Jordhøjvej ud fra følgende:
•

Jordarbejdet ved anlæg bliver mindre i forhold til tidligere foreslået placering

•

Afstand fra omklædningslokaler bliver mindre

•

Der opnås en større helhed for idrætsområdet

^

■

Idrætsbestyrelsen foreslår, at adgangen til arealet foregår gennem en fodgængertunnel under
Jordhøjvej.
Forvaltningen kan oplyse, at arealet for nuværende er privatejet, men ejeren har tilbudt
Slangerup Kommune evt. købsret til arealet.
Teknisk Forvaltning beskriver sagen med følgende:
Det omtalte areal nord for Jordhøj ligger i landzone. Dette betyder, at Frederiksborg Amt har
myndigheden i området, og det er således amtet, der skal give tilladelse til, at anlægget kan
placeres nord for Jordhøj vej.
Planerne om at placere anlægget nord for Jordhøjvej kan teoretisk gennemføres, hvis
Frederiksborg Amt giver tilladelse til, at arealet inddrages til byzone, eller hvis Frederiksborg
Amt giver en landzonctilladelse til etablering af fodboldbaner i landzone.
^ ^
Ifølge planloven bør idrætsanlæg som f.eks, fodboldbaner placeres i byzone. D er er dog
mulighed for at ansøge amtet om at få en landzonetilladelse, så anlægget kan placeres i
landzone. Problemet er dog, at Slangerup Kommune igennem planlægningen skal arbejde for
at føre regionplanen ud i livet. Der er ikke i regionplanen udlagt arealer til fremtidig byzone
på det pågældende sted, hvorfor det ikke er muligt at inddrage nye arealer til byzone i
kommuneplanen uden at få udarbejdet et tillæg til regionplanen. Denne fremgangsmåde er en
større proces, der vurderes at tage mellem 4 og 8 måneder. Efter tillægget er vedtaget, skal der
udarbejdes et tillæg til Slangerup Kommunes kommuneplan samt en lokalplan for området,
og dette vurderes at tage mindst 3-4 måneder, da tillægget og planen skal i høring i mindst 8
uger. At inddrage arealet til byzone vurderes således at være en meget langsommelig proces,
og der er ikke praksis i amtet for at lade landzonearealer overføre til byzone.
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Der vi! yderligere være mulighed for at ansøge Frederiksborg Amt om at få en
landzonetilladelse til idrætsanlægget. Ved en landzonctilladclse er det muligt, at
Frederiksborg Amt stiller krav om, at Slangerup Kommune udarbejder en lokalplan. Vælges
denne metode, vil Frederiksborg Amt undersøge, om placeringen nord for Jordhøjvej er den
eneste mulige. Det er ikke muligt at udtale sig hverken positivt eller negativt om
mulighederne for, at der kan gives en landzonetilladelse til anlægget, før end Frederiksborg
Amt har haft mulighed for at vurdere behovet for anlægget.

Økonomi
Til anlæg af nye fodboldbaner er der i budgettet for 1998 afsat kr. 200.000 og i 1999 kr.
1.000.000

Forslag til beslutning

-

At udvalget fremkommer med indstilling til placering af fodboldbaner nord for Jordhøjvej.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Under henvisning til idrætsbestyrelsens begrundelse indstilles det, at kommende boldbaner
anlægges nord for Jordhøjvej. Det anbefales, at der snarest anlægges 2 forboldbaner samt en
minifodboldbane som erstatning for den inddragne til den ny Kingoskole.
Det indstilles samtidigt, at Frederiksborg Amt ansøges om en landzonetilladelse til anlæg af
boldbanerne.
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57. Budget 1999 og overslagsår
00,01002 F 4082
pech

Sagsfremstilling
Under henvisning til tidsplan for budgetarbejde 1999 og overslagsår, ønsker forvaltningerne
en drøftelse af budgettet på baggrund af orientering på mødet og tidligere udleveret
årsredegørelser til Virksomhedsplaner.
Følgende områder ønskes drøftet generelt:
•

Børnepasningsområdet ( konkrete forslag på dagsordenen )

•

Ældreområdet - herunder boligbehov

./. Ansøgning fra bestyrelsen for Senior Bofællesskab medsendes dagsordenen.
•

Aktivering

•

Kontanthjælp vedrørende flygtninge

•

Døgninstitutioner for børn og unge og døgnpleje

.

Forslag til beslutning
at udvalget drøfter budgettet for 1999 og overslagsår.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Tages op på næste møde med henblik på en udtalelse.
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58. Personsager til orientering
a.

b.
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c.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Taget til efterretning.

59. Behandling af lokale og funktionsprogram for Kingoskolen
Byggeudvalget den 9. juni 1998
Byggeudvalget kan anbefale det udarbejdede rumprogram af 9/6-98 med udgangspunkt i et
arealbehov på 4500 m2. Der benyttes desuden kvadratmeter i de eksisterende bygninger til:

-

Musik m/depot
Kantine/teatersal/elevområde
Husgerning
Depoter
Pedelværksted ,
Fotolære

■” Grønnegårdsprojektet” indarbejdes under forudsætning af finansiering udefra.

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Anbefales.
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60. Tidsplan for det videre planlægningsarbejde på Kingoskolen
Byggeudvalget den 9. juni 1998.........................
Det indstilles, at lokalplanen ændres, så Kingoskolens idrætsareal kan anvendes til bebyggelse
og parkering.
Tidsplan og foreløbigt budgetoverslag fremsendes til orientering til Byrådet,

Borger og Virksomhedsudvalget den 9. juni 1998
Anbefales.

os^vvv/ : ^
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M eddelelser til pressen
Alt undtagen punkt 56 og punkt 58.

Eventuelt
Intet
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