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Virksomhedsplan
- Jægerspris Ungdoms
skole 88/89.
Jægerspris Ungdomsskole fremsender den
18.12.87
forslag til virksomhedsplan
for
skoleåret
1988/89.
Planen indenholder
forslag om
2600 timer/år til undervisning
1219
til fritidsvirksomhed
(klub) og
780
- til hensynt.spec.underv.
Af ungdomsskolekurser er der -nyt i
forhold til indv.år - Graffiti.
Ungdomsskolenævnet den 2.12.87
Fremsendes med anbefaling med 2600 ti
mer til undervisning og 1219 timer til
fritidsvirksomhed, heraf 211 timer til
øvrige fritidsarrangementer.
Skoledirektøren oplyste,
at han vil
anbefale uændret timetal (1000)
til
klub i 88-89 med baggrund i beslutning
i byrådet om besparelse på budget 88.
Ungdomsskolenævnet begrunder stigning
en på 219 timer med et øget behov for
tilsyn idet man kan konstatere,
at
Møllegårdskolen er og bliver Jægers
pris
største aktivitetscenter i alle
ugens dage.
Skoleforvaltnignen den 21.12.87.
Fremsendes med henvisning til udta
lelse i ungdomsskolenævnet med anbefa
ling af, at der indstilles et forbrug
på 2600 timer til undervisning og 1000
timer til fritidsvirksomhed.
Anbefalingen sker på trods af, det må
erkendes,
at der er problemer med de
unge mennesker på Møllegårdskolen om
aftenen,
og at konsekvensen heraf er
et unødvendigt og et øget slid med
deraf følgende øget reparationsbehov.
Det skønnes ikke at være påvist at et
øget tilsyn vil have den virkning på
de unge, der ønskes.
Skolekommissionen, den 20.01.88.
Det
fremgår af virksomhedsplanen,
at
der er tale om c a . 780 timer til hen
syntagende specialundervisning.
Timetallet i virksomhedsplanen anbefa
les med 2600 undervisningstimer.
5 medlemmer anbefaler 1219 timer til
fritidsvirksomhed.
5 medlemmer anbefaler 1000 t i m e r Timetallet til hensyntagende special
undervisning er 780 timer.
f ,

fortsat
6 medlemmer anbefaler graffiti.
3 medlemmer kan ikke anbefale
graffiti.
1 medlem undlod at stemme.
Kulturelt Udvalg, den 01.02.88.
Anbefales med 2600 timer til undervis
ning og 1000 timer til fritidsvirksom
hed.
Udvalget
er orienteret om, at der vil
blive
afholdt møde mellem USK-nævn,
fritidsnævn og nævnet fra Møllegård
skolen.
KU er interesseret i resultatet af
mødet,
idet der dog gøres opmærksom
på,
at en løsning ikke må indebære en
tillægsbevilling.
Økonomiudvalget d. 8/"-88:
Kulturelt udvalgs indstilling anbefales.
Kulturelt Udvalg den 15.2.88.
Anbefales med yderligere 750 timer til
hensyntagende specialundervisning.

