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F REDERI KS SUND K O MMU N E
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Børn og Ungeudvalget

2. april 2001 kl. 16.30

i Byrådssalen og mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Tony R.D. Frederiksen
Egon Agerlin deltager i mødet.
Mødet starter i Byrådssalen, hvor 2 repræsentanter fra
Mangor & Nagel vil være til stede for at præsentere
byggeprogrammet for skolen i Græse.

Fraværende:
Finn Vester deltog i pkt. 23-26

Mødet slut:

kl. 19.40
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Sag nr. 23

Orientering
Venteliste pr. 1/4 2001
Bente Nielsen ønsker, at der behandles en strategi til
fordeling af dagplejepladser på næste møde.
Opfølgning på byrådets tillægsbevilling til ekstra pladser i
daginstitutionerne
Der er indtil nu mindst 6 pladser i henhold til
tillægsbevillingen.
SSP-indsatsområder 2001/02 (bilag)
SSP-indsatsområder for 2001/02 godkendt.
Budgetprocedure for Budget 2002
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Budgetmaterialet for budget 2002 sendes til høring uden
udvalgets behandling.
Klubudbygningen
Mogens Højenvang orienterede om klubudbygningen.

Sag nr. 24

Ny skole i Græse Bakkeby
Byggeprogram

Journal nr.:

82.06.00/4

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Mangor & Nagel fremsender byggeprogrammet for skolen i
Græse Bakkeby. Børn og ungeudvalget skal godkende
byggeprogrammet, inden det sendes til endelig godkendelse
i Byrådet den 1. maj 2001.
Mangor & Nagel deltager i mødet.
Der skal tages stilling til, hvem der i fremtiden og i
byggeperioden har kompetencen til at tage beslutninger om
byggeriet.
Kompetencen kan ligge i Byrådet, i børn- og ungeudvalget, i
byggeudvalget eller for mindre beslutninger i forvaltningen.
De tidsmæssige perspektiver i sagsbehandlingen bør
overvejes.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Byggeprogram for skolen i Græse Bakkeby
Mangor & Nagels notat vedrørende byggeprogrammet.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
oversende byggeprogrammet for skolen i Græse Bakkeby til
endelig vedtagelse i Byrådet den 1. maj 2001.
Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget anbefale
Byrådet, at kompetencen til fremtidige beslutninger
vedrørende byggeriet gives til Børn- og ungeudvalget og
kompetencen til mindre beslutninger placeres i
forvaltningen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 2. april 2001:
Børn- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet, at kompetencen
til fremtidige beslutninger vedrørende byggeriet gives til

Børn og ungeudvalget den 2. april 2001

Side 4 af 9

Børn- og Ungeudvalget indenfor den givne ramme, og
kompetencen til mindre beslutninger gives til forvaltningen.
Byggeprogrammet oversendes til Byrådets godkendelse.
Rammeøkonomien skal korrigeres med hensyn til prisindex. Bente Nielsen og Tony Frederiksen kan ikke tiltræde
pristalsreguleringen af rammebeløbet.
Det besluttes, at dommerkomiteen suppleres med en
repræsentant fra S FO.

Sag nr. 25

Genoptagelse af budgetanalysen på
dagpasningsområdet
Tilpasning af udgiftsniveauet

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget besluttede den 12. marts 2001 at
bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til drøftelse af
en ændring i normeringen set i sammenhæng med
anvendelse af ledelsestid.
Udvalget drøftede muligheden for at trække et antal timer ud
af ledelsestiden, og i stedet ansætte kontoruddannet
personale til at udføre et antal arbejdsopgaver, som ikke er
af pædagogisk karakter.
Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en liste over
arbejdsopgaver, der kan udføres af kontoruddannet
personale.
Eksempel:
Hvis der fratrækkes 5 timer for små institutioner, 7,5 timer
fra mellemstore institutioner og 10 timer fra store
institutioner, vil dette samlet give 160 timer for kommunens
daginstitutioner. Af de 160 timer skal derefter afsættes et
antal timer til de arbejdsopgaver, som skal løses af det
kontoruddannede personale.
En gennemsnits pædagogløn er ca. 5 kr. højere i timen end
en kontoruddannets gennemsnitsløn, hvilket giver en
beskeden besparelse rent lønmæssigt.
Lederne skal udføre pædagogisk arbejde i stedet for det
antal timer, der trækkes ud til kontorarbejde. Derfor spares
pædagogløn.
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Det er forvaltningens skøn, at der maksimalt kan spares %
af arbejdstiden ved at lade opgaverne udføre af
kontoruddannet personale frem for institutionslederne.
Der er i efteråret 2000 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til
opgave at tidsfastsætte ledelsestiden på kommunens
institutioner. Dette arbejde er nu opgjort, men det er svært at
opgøre og sammenligne, da ledelsesarbejdet er forskelligt
på de enkelte institutioner afhængig af størrelsen.
Udlægningen af lønsumsstyring på institutionsniveau pr. 1.
januar 2002 vil øge behovet for en synliggørelse af ledernes
tidsforbrug på de enkelte institutioner afhængig af størrelse.
Det ville derfor være ønskeligt, at ledelsestiden trækkes ud
af den fremtidige normering, samt at ledelsesopgaverne
defineres med henblik på at fastsætte en norm til beregning
af ledelsestid.
Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at der arbejdes
med dette i henhold til vedlagte kommissorium.
Kommissoriet vil give et fyldestgørende grundlag til at
fastlægge en fremtidig norm for tildeling af ledelsestid til
kommunens daginstitutioner.
Udlægningen af lønsumsstyring på institutionsniveau pr. 1.
januar 2002 vil derudover give lederne mulighed for selv at
prioritere indenfor en given ramme. En ændring af
ledelsestid kontra kontortid, og en ændring af fordelingen
mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere vil i fremtiden
kunne besluttes af den enkelte leder. Den politiske styring vil
fremover ligge i regulering af den udlagte lønsum. Også på
den baggrund vil en klarlægning af ledelsesopgaverne og
tidsforbruget være en klar fordel.
Bevilling:

-

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
Bilag:

1. Notat vedrørende arbejdsopgaver, der kan udføres af
kontorpersonale
2. Opgørelse af ledernes tidsforbrug på de enkelte
arbejdsopgaver.
3. Kommissorium om ledelsestid i daginstitutionerne i
Frederikssund kommune.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at
vedtage arbejdsgruppens forslag til kommissorium om
ledelsestid i daginstitutionerne i Frederikssund kommune,
og dermed udsætte en beslutning om ændringer i
normeringen i sammenhæng med ændringer i
ledelsestiden..
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Børn- og Ungeudvalgets møde den 2. april 2001:
Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker et forslag til mødet
i august, som herefter sendes til høring i daginstitutionernes
bestyrelser.

Sag nr. 26

Orientering om konsulentbesparelsen

Journal nr.:

16.03.30

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet en besparelse på
skolekonsulentområdet på kr. 500.000 pr. 1. januar 2002.
Besparelsen indregnes i skoleåret 2001/02. Der er i
indeværende skoleår følgende konsulenter:
Tale/høre/læse konsulent

1200 timer

Fremmedsprogskonsulent

400 timer

600
timer

Specialklassekonsulent

200 timer

0
timer

Kurator for specialklasserne

300 timer

200
timer

IT konsulent

500 timer

400
timer

Uddannelses- og
erhvervskonsulent

500 timer

400
timer

Skolebibliotekskonsulent

400 timer

300
timer

Besparelsen fremkommer ved en reduktion af
konsulenternes timetal (lærerløn) samt
nedlæggelse af 1 konsulentstilling (konsulentløn).
En detaljeret udmøntning af besparelsen med
ændrede arbejdsfunktioner på konsulenterne vil
foreligge på mødet i maj.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

-

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 2. april 2001:
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I Orienteringen tages til efterretning.

Sag nr. 27

Mål og principper for skolevejledning, udskoling og
ungdomsvejledning i Frederikssund kommune

Journal nr.:

17.27.01

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven

Sagsfremstilling:

Skolekonsulenten for uddannelses- erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering, skolevej lederne og
ungdomsvejledningen i kommunen fremsender forslag til
mål og principper for skolevejledning, udskoling og
ungdomsvejledning i Frederikssund kommune.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

1. Mål og principper for skolevejledning og udskoling.
2. Mål og principper for ungdomsvejledning.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
de fremsendte mål og principper til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 2. april 2001:
Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne og
ungdomsskolebestyrelsen forinden fornyet behandling i
Børn- og Ungeudvalget.

Sag nr. 28

Retningslinier for hjemmesider i kommunens
institutioner og skoler

Journal nr.:

85.11.00

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget ønsker at drøfte brugen af
hjemmesider på kommunens institutioner og skoler.
Regler for etablering af kommunale hjemmesider (godkendt
i chefgruppen den 8. september 1998).
For alle kommunale informationssider gælder det, at de skal
være tilgængelige via kommunens hovedhjemmeside
(direkte eller som links).
Ønsker en gruppe, en institution, en forvaltning eller
lignende at profilere sig på internettet, ansøges kommunens
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informationsgruppe gennem forvaltningens medlem.
Informationsgruppen afgør, om informationen er relevant, og
sikrer i givet fald, at design, sikkerhed og vedligeholdelse er
i overensstemmelse med det aftalte.
Folkeskolens sektornet og Biblioteket er ikke omfattet af
disse regler.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at drøfte
brugen af hjemmesider på kommunens institutioner og
skoler.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 2. april 2001:
Udvalget ønsker, at institutioner og skoler gøres bekendt
med retningslinier for hjemmesider.

Sag nr. 29

Eventuelt
På baggrund af spørgsmål orienterede Mogens Højenvang
om retningslinier for socialpædagogisk friplads.
Der er 2 kriterier, der skal være opfyldt, for at et barn kan få
socialpædagogisk friplads:
-Barnet skal have et særligt behov for at gå i daginstitution
(d.v.s. et særligt pædagogisk eller social begrundet behov)
-Forældrenes økonomiske forhold skal være en hindring
for/vanskeliggøre, at barnet kommer i daginstitution (d.v.s.
betalingsspørgsmålet skal udgøre en blokering).

sign.

sign.

sign.

Morten A. Andersen

Per Bille Henriksen

Bente Nielsen
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sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Tony R.D. Frederiksen

Mogens Fløjenvang

