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Uddannelsesudvalget 2015 2017S møde den 2. februar
2015
Mødelokale F6 kl. 15.30

Referat

6 Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Beslutning
Godkendt, idet sag n behandles efter sag 8.

Fraværende:
Jørgen Bech (V)
2 Meddelelser
Lovgrundlag

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

--------—
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Lov om kommunernes styrelse jr 8.
Normalforretningsordenen jr 3.
Beslutning
Ingen meddelelser.
8 Familieafdelinaen - foranstaltninger 2014

Lovgrundlag
Lov om social service jr 11, jr 41, jr 42, jr 52 og jr 76.
Sagsfremstilling
Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i
henhold til Lov om social service jr 11, jr 41, jr 42, jr 52 og jr 76. Der orienteres om
udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden foreget hjem.
Derudover redegøres der for de af familieafdelingen igangsatte forebyggende
tiltag, herunder de særlige tiltag der i løbet af 2014 er etableret på Thorstedlund.

Børn og unge anbragt uden for eget hjem. Tal er opgjort pr. 31.12
Anbringelsestype

2011

2012

2013

2014

Plejefamilie

46

47

50

*45

48

35

30

21

14

14

20

17

13

14

23

15

Kost/efterskole

9

13

8

lO

1 alt

130

123

131

108

Socialpædagogisk
opholdssted
Døgninstitution
Birkevænget/eget
værelse

heraf 3 børn anbragt i kommunal plejefamilie og 4 børn i netværkspleje.
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Det samlede antal anbringelser er faldet med 23 anbringelser i 2014, hvilket svarer
til en nedgang på 18 %. Der er tale om en meget markant nedgang. Nedgangen er
især sket på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Dette er i
overensstemmelse med de intensioner, der ligger bag det politisk vedtagne
projekt "Fra anbringelse til Forebyggelse". Det er bemærkelsesværdigt, at en så
stor nedgang allerede er sket i 2014, idet det er samme år, som Thorstedlund
opstarter. Der er således tale om, at alle medarbejdere i familieafdelingen har
arbejdet for at yde en mere forebyggende indsats frem for at anbringe børn og
unge væk fra deres nærmiljø.

Forebyggelsesområdet

Børn og unge i aflastning. Tal er opgjort pr. 31.12
2011

2012

2013

2014

Socialt udsatte

22

15

14

19

Flandicap

55

54

63

64

1 alt

77

69

77

83

Der ses en mindre stigning i antallet af børn, der modtager aflastning. Stigningen
skal ses i lyset af intensivering af forebyggende tiltag generelt. Derudover blev der
i slutningen af 2013 etableret en lørdagsklub for 10-13 årige børn med ADFID og
autisme. Der påtænkes at etablere en tilsvarende ungdomslørdagsklub for 14-18
årige unge med lignende vanskeligheder.

Øvrige forebyggende tiltag - igangværende forløb 31.12.2014
Ungekonsulenter

60

Forebyggende ungeteam Thorstedlund

3i

Intensiv ungeteam Thorstedlund

25

Intensiv børneteam Thorstedlund

19
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Familiehuset

23

Familiekonsulenter

63
221

1 alt
Forebyggende tiltag 2013-2014
2013

2014

169

221

Der ses en væsentlig stigning af forebyggende forløb igennem 2014. Baggrunden
herfor skyldes opstart af Thorstedlund.

Familieafdelingen har etableret flere gruppetilbud for børn, unge og forældre.
Navn

Målgruppe

De utrolige År

Forældre med opdragelsesvanskeligheder

Popcorn - 7-10 år

Børn til forældre med misbrug/psykisk sygdom

Popcorn -10 -13 år

Børn til forældre med misbrug/psykisk sygdom

Søskende - handicap Søskende til børn med nedsat funktionsniveau
Forældre - handicap

Forældre til børn med nedsat funktionsniveau

Skilsmisse

Børn med skilsmisseproblematikker

Pige

Mobningsproblematikker

Sorg

Børn der har mistet forælder, søskende eller anden nær
person

Pige

Unge med lavt selvværd og identitetsvanskeligheder

Angst

Børn med angst

Ridegruppe

Børn præget af ensomhed, usikkerhed og/eller kropslige
vanskeligheder

Ungrus

Unge med misbrugsproblemer

Konsultativ indsats på skoler og dagtilbud.
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En øget konsultativ indsats på skole- og dagtilbudsområdet i projekt "Fra
anbringelse til forebyggelse". De 4 forebyggelseskonsulenter på
overbygningsskolerne har fungeret siden marts 2012, og meldingen fra brugere er
meget positive.
I 2014 er denne indsats blevet udvidet til at omfatte de 6-12 årige.
Familiesagsbehandlerteamet er blevet opnormeret, således at de kan varetage
flere konsultative opgaver på skoler og i dagtilbud.
PPR-psykologerne er pr. i. august blevet en del af familieafdelingen. PPRpsykologen og sagsbehandleren på de enkelte skoledistrikter samarbejder om den
konsultative opgave.

Antal underretninger
2011

2012

2013

2014

374

515

593

639

For 3. år i træk ses en stigning i antal af underretninger. En mere detaljeret
gennemgang af underretningstallet vil ske på et senere møde.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen, da der ikke er
bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling

Familiechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.
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Beslutning
Orientering givet.
a Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Frederikssund Kommune
Lovgrundlag
Folkeskoleloven - Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse afen
folkeskole, nr. 700 af 23. juni 2014.
Sagsfremstilling
I forlængelse af sag 234, der blev behandlet på Byrådets møde den 26. november
2014, sendte Byrådet forslag om ny skolestruktur i høring. Høringsperioden
startede den 28. november 2014 og sluttede den 27. januar 2015. De indkomne
høringssvar er løbende blevet uploadet på kommunens hjemmeside, og Byrådet
er blevet informeret løbende pr. mail. Byrådet modtager desuden information pr.
mail om indkomne høringssvar ved høringsfristens udløb den 27. januar 2015. Alle
høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag. (Bilaget er identisk med bilaget
vedlagt sag nr. 10)
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Skolestruktur i Frederikssund Kommune drøftes, og at der på baggrund
heraf træffes endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i
Frederikssund Kommune.
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TidligerePolitiskBehandling
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Beslutning i Uddannelsesudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Kim Rockhill (A) sætter følgende til afstemning:
Anbefaler at det vedhæftede bilag sendes i høring, idet punkt 3.5.1., 3.5.2. og 3.5.3.
udgår af forslag om ny struktur på skoleområdet.

Forstemte Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).
Imod stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Beck (V) og

Inge Messerschmidt (O).

Forslaget forkastet.

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) sætter følgende til afstemning:

Anbefales med få redaktionelle ændringer.

Uddannelsesudvalget anbefaler, at administrationen fremlægger forslag til dialog
proces med de relevante bylaug og øvrige interesseorganisationer, foreninger mv.
i distrikt Skibby indenfor bl.a. Fritidsudvalgets og Tekniskudvalgs områder.

Uddannelsesudvalget ønsker, at administrationen på januar mødet fremlægger
forslag til proces og økonomi på fusionsprocesser på alle skolerne med involvering
af ledelser, medarbejdere, forældre og elever, samt forslag til relevant
ledelsessparring i en mindst 2 årig periode.

For stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (v), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V) og

Inge Messerschmidt (O).
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Imod stemte Kim Rockhill (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A)

Forslaget godkendt.

Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur og ny ledelsesstruktur men kan
ikke støtte at punkt 3.5.1., 3.5.2. og 3.5.3. indgår i forslaget.

Pelle Andersen-Harild (0 ) var ikke til stede.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Poul Henrik Hedeboe (F) stillede forslag om, at sagen udsættes i et år.

For stemmer Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen
(O), og Ole Søbæk (C).

Tina Tving Stauning (A) undlader at stemme.

Forslaget forkastet.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at punkt 3.5.1, 3.5.2. og 3.5.3 udgår af
forslaget til ny struktur på skoleområdet.

For stemmer Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).
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Imod stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen
(O) og Ole Søbæk (C).

Ændringsforslaget forkastet.

Uddannelsesudvalgets indstilling blev sat under afstemning:

For stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kaper Andersen (O)
og Ole Søbæk (C).

Imod stemmer Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Indstillingen anbefales.

Tina Tving Stauning (A) ønsker følgende afvigende mening tilført protokollen:

Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur med ny ledelsesstruktur, men kan
ikke støtte, at følgende punkter indgår i forslaget:

3.5.1 Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO i og 2
3.5.2 Lukning af Børnehuset Pilehuset
3.5.3 Solbakkeskolens overbygning.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.
Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. november 2014
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Poul Henrik Hedeboe (F) stillede forslag om, at sagen udsættes i et år. Forslaget
blev sat under afstemning:
For stemte 2: Poul Henrik Hedeboe (F) og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Imod stemte 18: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom
Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander
Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen
(V)Jens Ross Andersen (V)John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian
Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
Forslaget forkastet.
Kim Rockhill (A) stillede forslag om, at punkt 3.5.1,3.5.2. og 3.5.3 udgår af forslaget
til ny struktur på skoleområdet. Forslaget blev sat under afstemning:
Forstemte 7: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F)
og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Imod stemte 13: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper
Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V),
Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt
Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
Forslaget forkastet.
Uddannelsesudvalgets indstilling blev sat under afstemning:
For stemte 13: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper
Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V),
Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt
Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Morten Skovgaard (V).
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Imod stemte 7: Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A),
Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F)
og Pelle Andersen-Harild (0 ).
Indstillingen tiltrådt.
Socialdemokraterne ønsker følgende afvigende mening tilført protokollen:
Socialdemokraterne støtter en ny skolestruktur med ny ledelsesstruktur, men kan
ikke støtte, at følgende punkter indgår i forslaget:
3.5.1 Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO i og 2
3.5.2 Lukning af Børnehuset Pilehuset
3.5.3 Solbakkeskolens overbygning.
Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til
stede, sidstnævnte pga. inhabilitet.

Beslutning
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) sætter følgende til afstemning:
Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte
følgende ny skolestruktur:
Skolestrukturen består fremover af fem skoledistrikter samt en special skole,
bestående af følgende:
Distrikt Slangerup: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen.
Distrikt Jægerspris: Jægerspris Skole inkl. Gyldenstensskolens afdelinger Hanghøj,
Bakketoppen og Svinget.
Distrikt Skibby: Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen.
Distrikt Frederikssund Syd: Ådalens Skole inkl. Videnscenter for tale, sprog og
læsning og specialklasser.
Distrikt Nord: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen.
Specialskole: Skolen ved Kæret og afdeling Kølholm.
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Overbygningen på Solbakkeskolen flyttes til Marbækskolen fra i. august 2015. Det
anbefales at nuværende 7. og 8. klasser på Solbakkeskolen fortsætter deres
skolegang på Marbækskolens matrikel. De elever, der i dag går i 7. og 8. klasser på
Solbakkeskolen, kan få mulighed for at afslutte deres skolegang på
Solbakkeskolens matrikel - underforudsætning af den fornødne opbakning. De
berørte forældre indkaldes til fælles forældremøde herom i løbet af foråret.
10. klasse lægges sammen med Ungdomsskolen, under
Ungdomskolelovgivningen. Uddannelsesudvalget ønsker en samlet beskrivelse af
den kommende 10. klasses tilbud senest på september mødet 2015, idet udvalget
forventer at der er tydelige krav til faglighed.
Ferslev Skole lukkes. Behandlingen om lukning af Pilehuset (3-6 år) udsættes, idet
den ses i sammenhæng med dagtilbudsområde Hornsherred syd og den proces
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015.
(Uddannelsesudvalget har peget på den en fremtidig løsning, der bygger på to
børnehuse i Skibby. I forbindelse med at der nationalt er kommet en skolereform,
der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og
Ungepolitik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i
Skibby i 2016-2017. Med der ønskes i i. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med
områdebestyrelse, forældre og borgere, om hvorvidt tanken om renovering og
udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal
bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et
sådan nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere
trivsel og bedre læring for børnene.)
Den organisatoriske placering af Gyldenstensskolens heldagsskoles afdelinger
Hanghøj, Bakketoppen og Svinget bliver i distrikt Jægerspris, men den endelige
fysiske og organisatoriske placering afventer indtil, der i samarbejde med
skolebestyrelsen og de berørte medarbejdere er fundet en egnet samlet placering
af afdelingerne. Placeringen af heldagstilbuddet vil ske i en selvstændig matrikel.
Denne proces forventes afsluttet inden udgangen af skoleåret 2016-2017.
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Skolelederen træffer beslutning om fremtidig klassedannelse med baggrund i
faglige og pædagogiske overvejelser under hensyn til, at søskende hensyn skal
vægtes før andre hensyn.
Der ønskes på martsmødet 2015 fornyet politisk sag med ny styrelsesvedtægt.
I høringssvarene oplistes en række administrative ønsker fx antal AMR, TR,
særlige budgetopbygninger etc. Disse spørgsmål håndteres af skoleafdelingen
inden udgangen af juni 2015.
For stemte: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jørgen Bech (V) og
Inge Messerschmidt (O).
Imod stemte: Kim Rockhill (A), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Pelle AndersenHarild (0).
Forslaget anbefales.
Susanne Bettina Jørgensen (A), Kim Rockhill (A) og Pelle Andersen-Flarild (0 )
udtaler, man ikke kan stemme for beslutningen, idet lukning af Ferslev Skole og
flytning af overbygningen på Solbakkeskolen ikke kan anbefales.
• Samlede høringssvar vedr, struktur oa fritidstilbud
lo Beslutning om den fremtidige organisering af fritidsdelen i Frederikssund
Kommune
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Lov om Ungdomsskoler.
Sagsfremstilling
På møde onsdag den 26. november 2014 sendte Byrådet forslag til ny organisering
af fritidstilbud i Frederikssund Kommune i høring (Sag nr. 233). Fløringsperioden
startede den 28. november 2014 og slutter den 27. januar 2015. Indkomne
høringssvar er løbende i perioden blevet uploadet på kommunens hjemmeside, og
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Byrådet er blevet informeret pr. mail. Ved høringsfristens deadline modtager
Byrådet endelig besked om indkomne høringssvar pr. mail. Alle høringssvar er
vedlagt som bilag til denne sag. (Bilaget er identisk med bilaget vedlagt sag nr. 9)
Træffer Byrådet beslutning om ny struktur på fritidsdelen i Frederikssund
Kommune, foreslår administrationen desuden, at SSP/gadeplan placeres som en
stabsfunktion under skolechefen og fungerer i et tæt formaliseret samarbejde
med fritids- og ungdomsklubberne.
Det anbefales desuden, at administrationen udarbejder en mål- og
rammebeskrivelse for ssp/ssp+indsatser.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Organiseringen af fritidsdelen vedtages som beskrevet i høringsmaterialet
samt at SSP/gadeplan placeres som stabsfunktion under skolechefen.
TidligerePolitiskBehandling
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Beslutning i Uddannelsesudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Anbefales med en enkelt redaktionel ændring.

Pelle Andersen-Harild (0 ) var ikke til stede.
Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. november 2014
Anbefales som indstillet af Uddannelsesudvalget.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.
Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. november 2014
Tiltrådt.
Anne-Lise Kuhre (A) og Jesper Wittenburg (A) var ikke til stede.

Beslutning
Anbefales, idet 10. klasse lægges sammen med Ungdomsskolen, under
Ungdomsskolelovgivningen. Uddannelsesudvalget ønsker en samlet beskrivelse af
den kommende 10. klasses tilbud senest på september mødet 2015, idet udvalget
forventer at der er tydelige krav til faglighed.
Indhold og serviceniveau udarbejdes i samarbejde med ledere, medarbejdere og
unge. En sag herom fremlægges for Uddannelsesudvalget senest på december
mødet 2015.
Der ønskes senest på maj mødet 2015 fornyet politisk sag med ny
styrelsesvedtægt.
* Samlede høringssvar vedr, struktur oa fritidstilbud
II Fordeling af elever til o. klasse 201^-2016
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Lovgrundlag
Folkeskolelovens kapitel 5 - Undervisningspligt, specielt

s 34 og s 36 stk. 2 og 3.

Sagsfremstilling
Der er i alt 499 elever til indskrivning i børnehaveklasse i skoleåret 2015/2016 heraf 6 elever bosiddende i andre kommuner. 372 af disse elever er indskrevet i
børnehaveklasse i Frederikssund Kommunes folkeskoler. 95 elever er indskrevet
på folkeskoler i andre kommuner eller på friskoler eller specialskoler. 32 elever er
bevilget skoleudsættelse.
Der er udarbejdet en oversigt over, hvorledes søgningen til de enkelte skoler
fordeler sig. Oversigten er medsendt sagen som bilag, n elever er indskrevet på
Ferslev Skole, og såfremt skolen lukkes - i henhold til forslag om ændringer i
skolestrukturen - kan disse elever frit vælge en anden skole i kommunen - i
henhold til reglerne om frit skolevalg.
Til sammenligning kan oplyses at der i skoleåret 2014/2015 i alt var 588 elever til
indskrivning. 438 af disse elever blev indskrevet på Frederikssund Kommunes
folkeskoler. 49 elever blev skoleudsat.
Man har altid som forældre til skolesøgende børn ret til at få sit barn optaget på
distriktsskolen. Som udgangspunkt gælder det i øvrigt, at der er frit skolevalg
mellem kommunens skoler - et valg der dog kan begrænses af kapacitetsmæssige
årsager. I bilaget til styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes skolevæsen
er det således fastlagt, at der ikke optages elever udenfor distriktet, når elevtallet
på klassetrinet er 25 eller derover. Flvis ikke alle elever kan optages, fordeles de
ledige pladser efter nedenstående fastlagte objektive kriterier:
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 ved lodtrækning.

1
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Der er pr. d.d. uvished om fordelingen af elever Lindegårdskolen/Byvangskolen
imellem. Der oprettes enten 3 klasser eller 4 klasser i alt på de 2 skoler.
Beslutningen om en evt. lukning af Ferslev Skole har ligeledes indflydelse på
antallet af klasser. Alt efter udfaldet af disse beslutninger oprettes der 17,18 eller 19
klasser i skoleåret 2015/2016 - fordelt som i medsendte bilag. Til sammenligning
kan det oplyses, at der i skoleåret 2014/2015 blev oprettet 21 børnehaveklasser.
6i familier har ansøgt om en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen.
Oprettes der 4 klasser på Lindegårdskolen og Byvangskolen, vil alle familier få
opfyldt deres ønsker. Oprettes der kun 3 klasser på de 2 skoler, skal der gives
afslag til minimum 4 familier.
Til sammenligning kan det oplyses, at der i skoleåret 2014/2015 var 46 familier,
som ønskede en anden skole end distriktsskolen. Der blev givet afslag til 1 familie.
Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil blive meddelt afslag, men vil samtidig
blive optaget på en venteliste i henhold til ovennævnte kriterier.
Økonomi
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.
Indstilling

Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.
Beslutning
Orientering givet.
• Fordeling af ønsker - elever til o klasse m - h; oa m-i6
•

o klasse 201^-2016 - elevfordeling 6

a

