Dag og år:

SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 4. juni 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
S.O.I.F. "nyt", maj 1991
(omdeles)
b)

Amtsmusikudvalget i Frederiksborg Amt
fremsender oversigt over skolekoncerter i
skoleåret 1991/92.
(ligger til gennemsyn)
c)
Undervisningsministeriet fremsender
"uddannelse 5 91".
(ligger til gennemsyn)
d)
Undervisningsministeriet fremsender
"Udvikling og kvalitet i skoleledelse",
(ligger til gennemsyn)
e)
Undervisningsministeriet fremsender
"Børn og udtryk".
(ligger til gennemsyn)
f)
Orientering fra skolerne.
(ligger til gennemsyn)

./.

g)
Frederiksborg Amts social- og sundheds
forvaltning fremsender skrivelse omkring
samarbejdet om indstillingsprojekter
indenfor lokaliseringen af børne- og
ungdomsforsorgen i 1991.
Kopi vedlægges.

./.

h)
Frederiksborg Amt fremsender referat af
amtsrådets behandling af den fremtidige
struktur for gymnasie- og VUC-området.
Kopi vedlægges.
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i)
Kommunernes Landsforening fremsender
skrivelse omkring investeringer i EDB i
folkeskolen.
Kopi vedlægges.

./.

3)
Slangerup Bibliotek fremsender til
orientering meddelelse om stigninger i
priser for bortkomne bøger samt en stig
ning i prisen for oversendelse af for
dringer til pantefogden.
Kopi vedlægges.
k)
SFO, Byvangskolen meddeler, at der i
weekenden 11. - 12.5.1991 har været
begået hærværk på legepladsen.
l)
Skolebestyrelsen ved Byvangskolen frem
sender til orientering materiale omkring
sikring af skolevejen til Byvang- og
Egelundskolen.
(ligger til gennemsyn)
2.
EVT.UDVIDELSE AF SKOLEBUSORDNING.
SFO Lindegård har på opfordring fra
skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen
foretaget en rundspørge blandt insti
tutionens forældre om behov for kørsel
med skolebus efter kl. 15.00.
Resultatet viser følgende:
9 ønsker kørsel kl. 16.00
1
"
"
kl. 16.30
6
"
"
kl. 17.00.
Sims Turist, Frederikssund oplyser ved
henvendelse, at prisen på kørsel er
kr. 200,- pr. rutekørsel (skolebusruten),
En evt. kørsel kl. 16.00 og kl. 17.00 vil
herefter beløbe sig til kr. 100.000
årligt (250 dage).
Forvaltningen kan ikke anvise
finasiering.
17.20.06 G 01
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3.
MODULVALG I SKOLEFRITIDSORDNINGERNE.
I fortsættelse af behandling af modul
ordninger på sidste udvalgsmøde, har
forvaltningen udarbejdet følgende for
slag:
Der tilbydes følgende moduler:
Tidspunkt
I.
6.15 - 8.15
II. 12.00 - 15.00
III. 6.15 - 15.00
IV. 12.00 - 17.00
V.
6.15 - 17.00

ForældreTimer/uqt. bet./md.
350
10
480
15
650
25
650
25
850
35

I ferier kan alle børn benytte SFO hele
åbningsperioden, dog ikke i juli måned,
hvor "modulbørn" må betale fuld pris
(kr. 850), såfremt de ønskes tilmeldt.
Børn i klubafsnit (3. kl - 6. kl) kan
ikke vælge modul.
Samtidig foreslås en ændret normerings
beregning i SFO med baggrund i
"bruttonormering".
Tilmeldte "modulbørn" omregnes til
heltidsbørn, og personalenormeringen
beregnes på grundlag af ugentlige
åbningstimer og "belastningsgrad" i
forhold til børnenes alder.
Den tildelte normering har SFO og skole
bestyrelse herefter kompetence til at
fordele på åbningstimer, ledelse- og
vikartimer. Normeringen reguleres to
gange årligt 1/2 og 1/8. Der placeres en
central vikarpulje i forvaltningen på
1,5% af lønbudget til "særlige vikar
udgifter" .
Endelig foreslås det, at skolebestyrelsen
har kompetencen til at fastlægge den
ugentlige åbningstid + - 4 timer i for
hold til nuværende åbningstid, og uden at
normeringen ændres.
Det er svært at vurdere, hvorledes til
melding vil fordele sig på modulerne, men
det skønnes, at forslaget er udgifts
neutral, idet der er sammenhæng mellem
modulvalg og normering. Dog kan koncen
tration af tilmeldinger på et enkelt
modul vanskeliggøre den daglige arbejds
tilrettelæggelse.
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Med udvalgets accept foreslås det, at
forslaget udsendes til høring i skole
bestyrelserne på miljøskolerne med be
handling i kulturelt udvalg i september.
Forinden behandling i økonomiudvalg op
tages forhandling med pædagogisk kartel.
Forslaget tænkes iværksat 1. januar 199i>.Z
17.13.01 G 01
4.
PEDELBISTAND VED FRITID.
På møde den 5.3.1991 godkendte kulturelt
udvalg, at der blev optaget forhandling
med pedellerne om reduktion i rengørings
tillæg i forbindelse med fritidsvirsomhed.
Efter møde med pedellernes tillidsmand og
alle fire pedeller fremsættes følgende
forslag:
1)
Rengøringstillæg bortfalder ved benyt
telse af normale klasselokaler, idet
brugerne selv skal sørge for oprydning/rengøring af disse lokaler i
forbindelse med fritidsvirksomhed.
2)
Rengøringstillæg gives ved benyttelse af
faglokaler i forbindelse med fritids
virksomhed.
Da faglokaler varierer fra skole til
skole, kan rengøringstillæg til disse
lokaler aftales med forvaltningen for den
enkelte sæson.

3)
Rengøringstillæg kan gives ved særlige
arrangementer i klasselokaler.
4)
Brugerne orienteres skriftligt om deres
forpligtelser ved benyttelse af
skolelokaler. Lederne af fritidsvirk
somhed er ansvarlig for denne
orientering.
Forvaltningen kan oplyse, at besparelsen
først vil kunne gøres op efter et år, men
indstiller, at besparelsen tilføres den
økonomiske ramme for folkeoplysning.
82.08:18.00 G 01

Hr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

5.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING GRÆSKLIPPER TIL SLANGERUP IDRÆTSHAL.
Bevilling af 1986
forbrugt
Mindreforbrug

kr. 150.000
11
149.802
kr.
198

Beløbene er excl. moms.
Økonomisk forvaltning har ingen
bemærkninger til anlægsregnskabet.
83.11:04.04 G 01

6.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING TYVERIALARM PÅ LINDEGÅRDSKOLEN.
Bevilling af 1989
forbrugt
Mindreforbrug

kr. 25.000
11
20.202
kr. 4.798

Beløbene er excl. moms.
Økonomisk forvaltning har ingen
bemærkninger til regnskabet.
82.00:17.00 0 37
7.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING ETABLERING AF FRITIDSKLUB I
EGELUNDSKOLENS AFSNIT E.
Bevilling af 25.4.1990
200.000,00
Håndværkerudg.
163.852,23
Omkostninger
33.534,50 197.386,73
Mindreforbrug
2.613,27
Økonomisk forvaltning har ingen
bemærkninger til anlægsregnskabet.
00.01 0 05
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8.
ANSØGNING OM TILSKUD.

7.

S.O.I.F. søger om økonomisk tilskud i
forbindelse med foreningens 75 års
jubilæum, bl.a. til dækning af udgifter
til et jubilæumsskrift.
Forvaltningen kan oplyse, at der på
kontoen for øvrige kulturelle formål
resterer ca. kr. 22.000.
00.01 0 49 t
9.
BENYTTELSE AF CAFETERIET I IDRÆTSHALLEN.
På møde den 29.4.1991 med repræsentanter
fra idrætsunionen og S.O.I.F. fremkom
S.O.I.F. med ønske om, at hovedindgangen
i idrætshallen ikke lukkes, når der ikke
er aktiviteter i selve hallen, men også
holdes åbent i forbindelse med udendørs
aktiviteter på idrætsanlægget, således at
der er adgang til cafeteriet.
Hal inspektøren er fremkommet med 4
forslag til løsning af problemet:
a)
Indgang til cafeteriet via S.O.I.F.'s
område. - Gæster til cafeteriet skal gå
den "lange" vej, hvilket betyder nedsat
omsætning. Endvidere risiko for leg i
hallen.
b)
Hovedindgang er åben. Nedgang til halgulv lukkes med træ og
glas. Udover at der ikke er adgang til
halgulv, som betyder mindre rengøring, da
der ikke blæser sand og snavns ned på
gulvet, betyder det også mindre
støjniveau i cafeteriet og daglig for
hallens personale.
Pris ca. kr. 50.000.
c)
Hovedindgang er åben og med halvagt. Med fælles vagt i idrætshal og svømmehal
vil der være tider, hvor der ikke er vagt
i idrætshallen.
Pris ca. kr. 20.000.
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d)
Hovedindgangen er åben, når der er vagt i
cafeteriet. Dette forslag indebærer, at cafeterie-vagten skal have opsyn med halom
rådet, således at der skal være et ansæt
telsesforhold til hallen.
Pris ikke beregnet.
Halinspektøren og Slangerup Idræts Union
anbefaler forslag b.
04.04 G 01

I

/

./.

LOKALISERINGSPROJEKT FOR 6 - hl ARIGE.
En arbejdsgruppe på tværs af skole og
socialsektoren har udarbejdet et
lokaliseringsprojekt
"Dagbehandlingscenter^for familier og
skolebørn" for 6 - KL årige
børn med indlærings- og adfærdsmæssige
problemer.
Kopi af lokaliseringsprojektet vedlægges.
Forvaltningen indstiller, at rapporten
udsendes til drøftelse og høring på
skolerne.
17.03.21 G 01
11 .
LOKALER TIL SUNDHEDSPLEJE/SKOLELÆGE.

I forbindelse med fritidsklubbens flyt
ning til Byvangskolen har det været nød
vendigt at inddrage nuværende lokaler til
sundhedspleje/skolelæge til skolefritids
ordningen. Det skal oplyses, at disse
lokaler var basis for sundhedspleje såvel
for Byvang- som for Egelundskolens ele
ver.
Det har ikke i ombygningsforslaget fra
Byvangskolen været muligt at indpasse
andre selvstændige lokaler til sund
hedspleje. Efter forhandlinger og aftale
med socialforvaltningen foreslås det, at
der indrettes lokale til sundhedspleje i
eksisterende tandlægeklinik på Kingoskolen.
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Teknisk forvaltning har ikke haft mulig
hed for at beregne udgiften i forbindelse
med indretningen, men skoletandlægen
anslår udgiften til ca. kr. 80.000.
Forvaltningen kan ikke anvise finan
siering for nævnte udgift.
82.04:16.20 G 01
12 .
ØKONOMIRAPPORTERING.

./.

Regnskabsrapport pr. 15.5.1991 vedlægges.

a)
ANSØGNING OM LÅN AF BUDGETRAMME 1992.
Under henvisning til bilag 13
"Decentralisering og selvforvaltning",
afsnit 7.3. ansøger hal inspektøren om
tilladelse til at overskride budget 1991
med kr. 60.000, som finansieres ved lån
af budgetrammen for 1992.
Pengene skal bruges til forbedringer og
udskiftninger i forbindelse med den
igangværende renovering.
./.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
04.04 0 03
b)
RAMMEBESPARELSE FOLKESKOLE/SFO.
Kulturelt udvalg blev ved budgetlægningen
for 1991 pålagt en rammebesparelse på
kr. 552.000 vedr. folkeskole og
kr. 72.000 vedr. SFO.
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Forvaltningen indstiller efter salg af
Ejegodskolen samt godkendt lærernormering
1991/92 følgende reduktion i 1991
(1/8 - 31/12):
Lærerløn
Ejegodskolen, varme
Ejegodskolen, el
Ejegodskolen, vedi.
Ejegodskolen, hovedvedl.
(teknisk forvaltning)
Fritidsklub, rengøring
Skole, rengøring
Pedelmedhjælp,
0,5 i 4 måneder

kr. 450.000
"
60.000
"
25.000
"
30.000
15.000
55.000
45.000

"
25.000
kr. 705.000
Byvang, rengør. + div. - "
25.000
SFO mernormering
- "
$ 6.000
Reduktion i alt
kr. 62V.000
17.00 0 02
13.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
14.
MEDDELELSER TIL PRESSEN

Mødet slut kl
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