SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 30. april 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRE T N I N G .

a)
Undervisningsministeriet fremsendet
tidsskriftet "uddannelse 4 91"
(ligger til gennemsyn)
b)
Undervisningsministeriet fremsender
bogen "Lov om efteruddannelse".
(ligger til gennemsyn)

c)
Skole og Samfund fremsender
bladet "Børn" marts og april 91.
(ligger til gennemsyn)
d)
Frederiksborg Amt LOKALISERING fremsender
"Nyhedsbrev" nr. 10 - april 1991.
(ligger til gennemsyn)

e)
Sundhedsstyrelsen fremsender tidsskriftet
"VITAL" nr. 1.
(ligger til gennemsyn)

f)
Referater fra skolebestyrelsesmøder,
(ligger til gennemsyn)

g)

./.

Kommunernes Landsforening fremsender
skrivelse om princippper for afskedigelse
af lærere i folkeskolen.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
h)
Foreningen for folkehøjskoler opfordrer i
skrivelse af 16.4.1991 Slangerup kommune
til i forbindelse med budgetlægningen for
1992 at genindføre kommunestøtte til
højskoleophold.
(skrivelsen ligger til gennemsyn)
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i)
Slangerup B i o 1s Venner fremsender
orientering om "Slangerup Festuge",
som påtænkes at finde sted i maj/april
måned 1992.
Kopi vedlægges.

.

2
ANSØGNING OM LÆRERTIMER TIL EGELUND
SKOLEN .
Egelundskolen søger om tilladelse til at
oprette fire 7. klasser fremfor tidligere
beslutning om tre 7. klasser.

s,.
so&

/ttbon'hn

Alternativ søges der om ekstra deletimer
til fagene engelsk og fysik på
7. klassetrin.
Forvaltningen kan oplyse, at skolen selv
har mulighed for at tildele 7. klasserne
ekstra lærertimer ud fra den tildelte
lærertimeramme.
'
./.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
17.02.04 G 01
3.
ANSØGNING OM NEDSAT TJENESTETID MOD
TILSVARENDE LØNREDUKTION FRA SKOLEÅRET
1 9 9 1/92.

Skoleinspektøren anbefaler.
81.10:17.00 G Olt
4.
FÆLLES MORGENÅBNING I UVELSE BØRNEHAVE OG
S KOLEFRITIDSORDNING.
Byrådet godkendte på sit møde den
28.11.1990 et forslag om fælles mor g e n 
åbning i Uvelse børnehave og skole
fritidsordning som et forsøg i perioden
1.1. - 31.7.1991.
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Kulturelt udvalg bedes tage stilling til,
om den fælles morgenåbning skal fort
sætte.
./.

Kopi af udtalelse til ordningen fra
Uvelse børnehave og skolefritidsordningen
vedlægges.
17.13.01 G 01
5.
SKOLEFRITIDSORDNINGER.

./.

Med henblik på evt. indføring af m o d u l ordninger i SFO ønskes en drøftelse af
principperne herunder
fremtid
decentralisering
modulvalg
normering
Der vedlægges bilag, som vil blive
gennemgået på mødet.
17.13.01 G 01

.

6
ANSØGNING OM TILSKUD TIL ELEVER I
SKOLEFRITIDSORDNING PÅ PRIVATE S K O L E R .

Frederikssund private realskole ansøger
om et midlertidigt tilskud på kr. 8.000,pr. elev fra Slangerup kommune, som er
optaget i skolens fritidsordning.
Pr. 1.3.1991 er det optagne elevtal fra
Slangerup kommune på 14, svarende til en
årlig udgift på kr. 112.000.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
ansøgningen.
./.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
17.13.01 0 49
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7.
RETNINGSLINIER FOR OVERNATNING PÅ
KOMMUNENS S K O L E R .
Forvaltningen har udarbejdet forslag til
administrative retningslinier for udlån
af skolelokaler til arrangementer med
overnatning, som udvalget bedes tage
stilling til.
./.

Kopi vedlægges.
82.16:17.00 P 21

8.
ANSØGNING OM OPSÆTNING AF BASKETBALLKURVE
I SLANGERUP IDRÆT S H A L .
Basketballklubben BK i Slangerup søger
om, at der opsættes basketballkurve i
Slangerup idrætshal.
Ifølge oplysning fra hal inspektøren vil
udgiften til opsætning af basketballkurve
beløbe sig til ca. kr. 60.000.
Forvaltningen kan ikke på nuværende tid s 
punkt anvise finansiering.
83.01.04:04.04 G 01
9.
ANSØGNING OM T I L S K U D .
Nordsjællands Flymuseum ansøger om ø k o 
nomisk støtte i form af medlemstegnelse
til en kontingentstørrelse på enten kr.
500,- , kr. 1.000,-, kr. 2.000,- eller
kr. 5.000,-.
Forvaltningen kan oplyse, at der på k o n 
toen for øvrige kulturelle formål reste
rer kr. 22.900,-.
00.01 0 49 t-91

10 .
Ø K O N O M I R APPORTERING.
./.

Regnskabsrapport pr. 15.4.1991
vedlægges.
7T
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a)
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
Slangerup bibliotek søger om en tillægs
bevilling til lønkontoen på kr. 18.500.
Ansøgningen er begrundet i, at der ved
budgetlægning af lønkontoen for indevæ
rende år ikke er indregnet to medarbejde
res anciennitetsstigning. Samtidig er
disse stigninger ikke medtaget i budget
overslagsårene.
Forvaltningen kan oplyse, at der endnu
ikke er udarbejdet regler i bilag 13
for ovennævnte problem.
Forvaltningen foreslår, at tillægsbevil
lingen finansieres over lærerlønskontoen.
00.01 0 03
11

.

BUDGET 1 9 9 2 .
Drøftelse af budgettet for 1992.
Forvaltningen har anmodet institutioner
under kulturelt udvalgs regie om at
fremkomme med udtalelse til budget 1992
på grundlag af budget 1991.
./.

Kopi af de indkomne udtalelser og
og kopi af det af administrationen
fremskrevne budget for 1992 og ove r 
slagsårene vedlægges.
00.01 0 02
12

.

EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
13.
MEDDELELSER TIL PRESSEN
Mødet slut kl.
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