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Åben dagsorden
Sag nr. 16

Årlig redegørelse til det Regionale Udviklingsråd

Journal nr.:

16.00.01 K07

Sag fra:

Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation samt Opvækst og
Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service § 188
Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006

Sagsfremstilling:

Som led i kommunalreformen er der oprettet udviklingsråd i hver region
til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til
udgangen af 2010.
Blandt andet med baggrund i kommunernes og regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet, skal Udviklingsrådet udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.
Kommunernes og Regionens redegørelser skal indsendes til Udviklingsrådet inden den 1. marts 2008.
Administrationen henleder opmærksomheden på, at den del af redegørelsen, der omhandler tilbud til børn og unge samt specialundervisning,
behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, medens tilbud til voksne og den kompenserende specialundervisning behandles i Social- og
Ældreudvalget.
Den kommunale redegørelse og tilbagemelding til det Regionale Udviklingsråd behandler i hovedtræk følgende forhold:
•
•
•
•

Politiske målsætninger på voksenområdet og samarbejdsrelationer med forskellige instanser som Regionsrådet i Hovedstaden og VISO´s rådgivning over for kommunerne.
Faktuelle informationer om udviklingen i kommunens forbrug
af sociale tilbud som f.eks.: beskyttet beskæftigelse, botilbud,
aktivitets- og værestedstilbud, ledsagerordning m.v.
Kommunale overvejelser/planer om overtagelse af regionale
tilbud eller opførelse af egne kommunale botilbud.
Særlige temaer centralt udmeldte af ministerierne. Tema 1
vedr. ændring i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med
fysiske/psykiske funktionsnedsættelser. Tema 2 vedr. udslusning fra forsorgshjem.

Spørgeskemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2007 har været
debatteret i de 5 udviklingsråd. Der henvises til sagens bilag.
Efterfølgende udarbejder det Regionale Udviklingsråd sin første redegørelse omhandlende perioden 1. januar til 31. december 2007.
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Sektorbudget har ingen kommentarer.

1. Redegørelse til der Regionale Udviklingsråd omhandlende:
a) tilbud til børn og unge
b) tilbud til voksne
c) specialundervisning
2. Høringssvar fra Handicaprådet i Frederikssund Kommune udleveres på mødet.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at udvalget drøfter høringssvaret fra Handicaprådet.
2. at udvalget godkender besvarelserne til det regionale udviklingsråd.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 16:
Drøftet og godkendt.

4

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 3. marts 2008

Sag nr. 17

Skolestrukturdebatten – Forslag til navn for ny skole i Jægerspris

Journal nr.:

00.20.05 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 27. november 2007 blev følgende besluttet vedrørende Sogneskolen og Møllegårdsskolen:
•
•
•
•
•

Møllegårdsskolen og Sognegårdsskolen sammenlægges til én
ny skole. Skolerne ombygges til formålet.
De seks fritidsordninger reduceres til en – placeret ved indskolingen.
Der indrettes én klub for hele området i de lokaler hvor Stenhøj
og Karolinehøj i dag har til huse.
Vestermose og Femhøj sælges.
Der afsættes 250.000 kr. til proceshjælp.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 21. januar 2008 modtaget
et brev fra bestyrelserne på Sogneskolen og Møllegårdsskolen, hvori
de foreslår at den nye skole i Jægerspris kommer til at hedde ”Jægerspris Skole”.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Indstilling:

1. Brev fra Marianne Damgaard Porsborg, på vegne af skolebestyrelserne på Sogneskolen og Møllegårdskolen i Jægerspris.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at den nye skole i Jægerspris fra sin åbning den 1. august 2008
benævnes ”Jægerspris Skole”.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 17:
Godkendt.
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Sag nr. 18

Skolestrukturdebatten – opfølgning på proces i 2007 og opstart på
proces for Frederikssund By

Journal nr.:

17.01.04 P20 (Captia sag 001215-2008)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

Kort resume af sagsforløbet omkring skolestrukturdebatten i 2007.
I maj 2007 blev det første debatoplæg omkring skolestrukturen udsendt. På et ekstraordinært byrådsmøde den 6. august 2007 blev det
besluttet at sende høringsoplæg omkring skolestrukturen i høring.
I oplægget var kommunen opdelt i 4 områder.

6

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 3. marts 2008

Følgende beslutning omkring skolestrukturen blev taget på Byrådets
møde den 27. november 2007:
Område 1
• Møllegårdsskolen og Sognegårdsskolen sammenlægges til én
ny skole. Skolerne ombygges til formålet
• De seks fritidsordninger reduceres til en – placeret ved indskolingen.
• Der indrettes én klub for hele området i de lokaler hvor Stenhøj
og Karolinehøj i dag har til huse.
• Vestermose og Femhøj sælges.
• Der afsættes 250.000 kr. til proceshjælp.
Område 2
• Marbækskolen fortsætter i den nuværende form og renoveres
på baggrund af en renoveringsplan i forhold til pædagogiske og
bygningsmæssige behov.
• Ferslev skole fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse, hvor muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig klassedeling, er
en naturlig del af undervisningens organisering.
• Skuldelev skole fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse, hvor
muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig klassedeling,
er en naturlig del af undervisningens organisering.
• Solbakkeskolen fortsætter som miljøskole for 0-6 klasse. Herudover er skolen overbygningsskole for 7-9 klasse elverne fra
Ferslev-, Skuldelev- og Solbakkeskolen.
• Skolerne i Ferslev, Skuldelev og Dalby får i samarbejde med
skolechefen til opgave at samarbejde således, at der sikres faglig udvikling og rationel drift af de tre skoler.
Område 3
• Beslutningen om ændringer i Frederikssund by udskydes og afventer en grundigere analyse, hvor blandt andet de fremkomne
forslag vurderes. I analysen skal især mulighederne for struktur
med fødeskoler og overbygningsskoler undersøges. At beslutningen om hvorvidt Græse Bakkebyskolen skal udbygges i en
tredje etape og beslutning om etablering af 10. klasse center
udskydes til efter en sådan analyse og medtages i denne.
• At elever fra Græse Bakkebyskolen indtil videre fortsætter på
skolen med en pavillonløsning og henvises til fysiklokale på Marienlystskolen.
• Beslutningen skal træffes rettidigt i 2008, således at det får virkning fra skoleåret 2009/2010.
Område 4
Område 4 fortsætter uændret.

Høring af beslutning for område 2
Da den vedtagne struktur for område 2 adskiller sig fra det forslag, der
oprindeligt blev sendt i høring, er beslutningen sendt i fornyet høring
hos de berørte institutioners bestyrelser i perioden 4. december 2007 –
17. december 2007. Høringssvarene fremgår af bilag: Høringssvar
vedr. område 2.
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Høringsvarende indeholder følgende hovedpunkter:
Solbakkeskolen: Er betænkelig ved at skolen deles i en miljøskole og
en overbygning uden en pædagogisk diskussion af begrebet ”miljøskole”.
Marbækskolen: Tilfreds med struktur fra 0.-10. klasse. Ser frem til den
kommende renoveringsplan. En renovering af skolen skal tage højde
for forøget elevtal i de kommende år.
Vigtigt med efteruddannelse af lærerne for at holde høj standard.
Ideer om at skabe et kraftcenter ved at samle børneinstitutioner, bibliotek og evt. svømmehal på skolens område.
Ferslev Skole: Tilfreds med bevarelse af alle skoler i området. Ser
store muligheder i et frivilligt samarbejde om klassedannelse med Solbakkeskolen og Skuldelev Skole.
Skuldelev Skole: Tilfreds med at skolen bevares fra 0-6 klasse. Skolens eksistens bør underbygges med et fornuftigt skoledistrikt. Forventer at der etableres skolebus til Solbakkeskolen.

Som udgangspunkt for den videre proces omkring strukturen i område 3 fremlægges hermed forslag om nedsættelse af projektgruppe.
Der fremlægges endvidere forslag til kommissorium for projektgruppens arbejde.
Den demografiske udfordring på området beskrives kort.
Endvidere bedes Opvækst- og Uddannelsesudvalget tage stilling til
tidsplanen for projektgruppens arbejde.
1. Projektgruppe og referencegruppe
Projektgruppen består af følgende medlemmer:
• Ole Jacobsen, Direktør for Opvækst og Uddannelse
• Anders Ramsing, Skolechef
• Helle Dydensborg, Pædagogisk konsulent
• Lone Hallengreen, konsulent fra Procesressourcer
• Malene Wind, konsulent fra Procesressourcer
Referencegruppen, som projektgruppen kan inddrage efter behov,
har følgende medlemmer:
• Kirsten Mohr – økonomisk konsulent
• Mette Viksø-Nielsen – Sektorbudgetchef
• Arne Kirt Hansen – Plan og Analysechef
• Dorte Søndergård – Leder af byggesektionen
• Bjarne Nielsen – Fagchef for Kvalitet og Særopgaver
2. Forslag til kommissorium
Projektgruppen skal fremkomme med forslag til løsninger på udfordringen i Frederikssund By. Løsningsforslagene skal tage udgangspunkt i de ”Visionære tanker om skolestrukturen”, der er beskrevet i ”Debatoplæg om skolestrukturen, maj 2007”.
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Forslagene skal pege frem mod en tidssvarende skolestruktur, hvor
der arbejdes med at give eleverne de faglige, personlige og sociale
kompetencer, der efterspørges i forandringssamfundet.
Projektgruppen bedes udarbejde forslag til:
• en fremtidig skolestruktur i område 3 - med følgende nuværende skoler: Græse Bakkebyskolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen.
• forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune.
• en centralisering af specialklasserne - alle specialklasser indgår
i drøftelserne - forslag til struktur og placering.
• forslag til primær placering af Ungdomsskolen.
Målet er samtidig at etablere en skolestruktur, der med udgangspunkt i den bestående bygningsmasse sikrer den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
Løsningsforslagene skal indeholde beregninger vedr. :
1. bygningsmæssige forandringer
2. fremtidige klassedannelser/skoledistrikter
3. trafikforhold og skolebuskørsel
4. øvrige driftsudgifter
3. Udfordringen i Frederikssund By
Den forventede udvikling i antallet af 6-16 årige i Frederikssund By
området (område 3) ser således ud:
Antallet af børn stiger med 100 over de næste 4-5 år og forventes
at toppe i 2012. Efter 2012 falder børnetallet betydeligt, således at
antallet af 6-16 årige i 2019 ligger ca. 500 lavere end i 2007.
Prognosen har samme hovedtendens på alle skolerne.
Et fald i elevgrundlaget af den størrelse der er tale om vil, hvis det
ikke følges op af ændringer i skolestrukturen, få omkostningerne pr.
elev til at stige som en konsekvens af, at klassekvotienten må forventes at falde.
Samtidig efterlader skolestrukturdebatten fra 2007 ingen svar på
spørgsmålet om Græse Bakkebyskolens udbygning, placering af et
10. klassecenter i byen samt fremtidig struktur for specialklasser i
kommunen.
4. Forslag vedr. tidsplan for arbejdet
Der lægges i tidsplanen op til en meget åben proces, hvor skolelederne i Frederikssund By inddrages i udarbejdelsen af de første
tanker og visioner.
Efterfølgende vil de konkrete forslag blive opstillet og dernæst analyseret nærmere, som grundlag for det egentlige høringsmateriale.
Der er ikke repræsentanter fra kredsen eller bestyrelserne i projektgruppen eller referencegruppen.
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I forløbet afholdes en debataften.
Der er udarbejdet forslag til tidsplan – vedlagt som bilag.
Bevilling:

I forbindelse med budget 2007 blev der vedtaget en besparelse på 4,0
mio. kr. i 2008 - 6,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 for så vidt
angår ”Skoler – større og mere faglige bæredygtige enheder”.
På Byrådets møde den 27. november 2007 blev skolestrukturen gældende for skoleåret 2008/09 besluttet. De endelige økonomiske konsekvenser i forhold til den vedtagne besparelse vil blive behandlet i 2008.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til den kommende skolestruktur forventes der udgifter til ekstern konsulentbistand mv. Beløbet
anslås til 0,5 mio. kr. Endvidere forventes udgifter til IT på i alt 0,065
mio. kr.
På Byrådets møde den 24. april 2007 blev det besluttet, at analyseudgiften til fase 1 blev afholdt over det administrative budget.

Bilag:

Indstilling:

1. Høringssvar vedr. område 2
2. Forslag til tidsplan
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:
1. at strukturen i område 2 fastholdes som besluttet på byrådsmødet 27. november 2007, da høringssvarene ikke giver anledning
til ændringer.
2. at der nedsættes projektgruppe og referencegruppe for område
3 som beskrevet.
3. at forslag til kommissorium godkendes.
4. at forslag til tidsplan godkendes.
5. at der bevilges 0,565 mio. kr. af kassebeholdningen.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 18:
Økonomi notat vedrørende område 2 medsendes til Økonomiudvalget.
Punkt 1 anbefales herefter endeligt.
Punkt 2 – 5 anbefales til Byrådets godkendelse.
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Sag nr. 19

Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Journal nr.:

17.01.00 P24

Sag fra:

Skolechefen

Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 393 af 26.maj 2005

Sagsfremstilling:

Byrådet skal efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte
en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
Styrelsesvedtægten udgør det kommunalt besluttede grundlag for skolebestyrelsernes arbejde.
Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
1) Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til
skolebestyrelsen.
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for
kommunens skolevæsen.
Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen.
Selve vedtægten skal sendes i høring i skolebestyrelserne. Skolestyrelsesvedtægten ajourføres sædvanligvis hvert fjerde år i forbindelse
med valg til ny skolebestyrelse.
Skoleafdelingen har udarbejdet et forslag til styrelsesvedtægt. Opvækst
og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 5. november 2007
at godkende vedtægten og at udsende den i høring forud for endelig
vedtagelse.
Skolebestyrelsernes høringssvar er gengivet i bilag 3 sammen med
Skoleafdelingens kommentar til de enkelte forslag.
I høringssvaret fra Kingoskolen fremsættes et ønske om at indarbejde
en tilladelse givet af Undervisningsministeriet til at afholde forskudte
valg, da skolebestyrelsen ellers vil blive helt tømt i løbet af en bestyrelsesperiode. Dette er gjort med indsættelse af § 2 stk. 2.
I høringssvaret fra Skolen ved Kæret foreslås, at der vælges fem forældrevalgte repræsentanter i stedet for syv pga. det relativt lille antal
elever. Dette er i forslaget efterkommet i § 1 stk. 1

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.
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Mødet den 3. marts 2008

1. Forslag til Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes
skolevæsen.
2. Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
3. Sammendrag af høringssvar fra skolebestyrelserne med forvaltningens kommentar.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at forslaget til vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen godkendes med ændring om afholdelse af forskudte valg på Kingoskolen.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 19:
Godkendt med de foreslåede ændringer vedrørende Kingoskolen og
Skolen ved Kæret.
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Sag nr. 20

Harmonisering af svømmeundervisning i folkeskolerne i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

17.02.09 P16

Sag fra:

Skoleafdelingen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 5 stk. 2
Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever af 10. januar 1995, §
7
Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever af 10. januar 1995 ad § 7.

Sagsfremstilling:

Vandaktiviteter herunder svømning indgår som et indholdsområde i
faget Idræt. Det er ikke et krav, at eleverne tilbydes svømning. Vandaktiviteterne anbefales at indgå i idræt i 3. – 5. klasse.
Svømning tilbydes i øjeblikket eleverne i 3. og 4. klasse på skolerne i
Slangerup og i Frederikssund området. I Skibby og Jægerspris området
tilbydes eleverne ikke svømning. Siden kommunesammenlægningen
har der været flere henvendelser med ønsker fra skolebestyrelser og
andre for at få harmoniseret svømmeundervisningen i Frederikssund
Kommune.
Skoleledergruppen har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med et
forslag til, hvorledes der kan gennemføres svømmeundervisning for
alle kommunens skoler.
Arbejdsgruppen:
- Viceskoleleder på Møllegårdskolen Lotte Hansen
- Skoleleder på Marienlystskolen Kjeld Ringsted
- Konst. skoleleder på Byvangskolen Lise W. Andreasen
- Svømmehalsinspektør Slangerup Idræts- og kulturcenter Bo
Holtermann
- Svømmehalsinspektør Frederikssund Bo Nielsen
- Svømmehals assistent Frederikssund Elsebeth Pedersen
- Pædagogisk konsulent Helle Dydensborg
På baggrund af arbejdsgruppens arbejde forslår skolechefen et af følgende to forslag:
Forslag 1:
Elever i 3. og 4. klasse tilbydes svømmeundervisning i Frederikssund
og Slangerup svømmehal. Eleverne er 50 min. i svømmehallen. Eleverne køres sammen med deres lærere fra skolerne til svømmehallerne i bus (her undtages Marienlystskolen og Byvangskolens elever, der går til svømmehallen). På skolerne afsættes 2 lektioner til hver
klasse, der skal til svømmeundervisning.
I henhold til Vejledningen om ”Tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” anbefales det, at der for hver 15 elever skal være en lærer eller en
anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, d.v.s.
kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Arbejdsgruppen foreslår, at denne ”tredje lærer” tilknyttes svømmehallen, og indgår
i svømmeundervisningen herudfra. Ressourcerne til dette afholdes indenfor den tildelte samlede ressource til skolevæsenet.
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Der indkøbes supplerende svømmemateriel til hallerne, så der er det
samme udstyr til rådighed i de to haller og således, at der kan være 50
elever i gang i hver svømmelektion.
Svømmelærerne skal gennemføre bassinprøven en gang om året for at
kunne forestå undervisning i svømning. Prøven aflægges i starten af
august måned og tilrettelægges af og i svømmehallerne.
Svømmeundervisning for 3. – 4. klasse fra alle kommunens skoler kan
gennemføres indenfor den haltid, som i øjeblikket er planlagt til skolesvømning. Der er således ikke andre brugere af svømmehallerne, der
får færre haltimer end hidtil.
Forslag 2:
Alternativt til ovenstående kan svømmeundervisningen harmoniseres
ved, at kun elever i 4. klasse i kommunen tilbydes svømmeundervisning.
Ordningen gennemføres efter samme rammer som i forslag 1, men
således, at der kun tilbydes svømning på ét klassetrin.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De nuværende udgifter til svømmeundervisningen i Slangerup og Frederikssund fastholdes i en ny ordning for skoleåret 2008/09. Heri indgår
lektioner til svømning, haltid og den nuværende kørselsordning med to
private vognmænd. Lærerressourcerne afholdes i hele kommunen
indenfor de timer, der tildeles skolerne i henhold til den kommunale
ressource-tildelingsmodel.
Forslag 1:
Yderligere udgifter for skoleåret 2008/09, hvis alle elever i 3. – 4. klasse
tilbydes svømmeundervisning:
Buskørsel og supplering af svømmemateriel til de to haller, således at
der kan være 50 elever i gang i hver svømmelektion:
Buskørsel:

423.000 kr. :
5/12 i 2008: 176.250 kr.
7/12 i 2009: 246.750 kr.

Svømmemateriel: 30.000 kr. fordelt ligeligt til de to haller.
Forslag 2:
Yderligere udgifter for skoleåret 2008/09, hvis kun elever fra 4. klasse
tilbydes svømmeundervisning. For at minimere udgifterne til transport
udnyttes haltiderne i Frederikssund helt – der bruges færre timer i
Slangerup svømmehal end hidtil.
Buskørsel:

260.000 kr. :
5/12 i 2008: 108.333 kr.
7/12 i 2009: 151.667 kr.

Begge forslag indebærer merudgifter i budgettet for 2008.
Bilag:

Ingen.
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Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:
1. at harmoniseringen af svømmeundervisningen udsættes til skoleåret 2009/10, og
2. at forslagene indgår i budgetprocessen for budget 2009.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 20:
Udvalget anbefaler at forslag 1 indgår i de fremadrettede budget overvejelser.
Særstandpunkt fra Mads Bondo Dydensborg:
Ønsker svømmeundervisningen jf. forslag 1 harmoniseret fra skoleåret
2008/09 med tillægsbevilling i budget 2008.
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Sag nr. 21

Indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2008/09

Journal nr.:

17.20.01 P15

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven kap. 5 specielt § 34 og § 36 stk.2 og stk. 3.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt skoleindskrivning på kommunens folkeskoler.
Der er i alt indskrevet 517 børn i børnehaveklasse. I den forbindelse
skal Opvækst- og Uddannelsesudvalget tage stilling til klassedannelsen – herunder antallet af børnehaveklasser i Frederikssund i skoleåret 2008/09.
I det vedhæftede bilag er en oversigt over, hvorledes søgningerne til
de enkelte skoler fordeler sig.
I bilaget til styrelsesvedtægten for Frederikssund Skolevæsen er det
fastlagt, at der ikke optages børn udenfor distriktet, når elevtallet på
klassetrinet overstiger 25 elever. Hvis ikke alle kan optages, optages
eleverne i følgende rækkefølge:
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.
Det er muligt at imødekomme langt de fleste ønsker om valg af skole,
helt præcis 99,2 %.
4 ønsker kan imidlertid ikke imødekommes. De drejer sig alle om elever der har ønsket Græse Bakkebyskole, og ville, hvis de blev imødekommet, resultere i at det gennemsnitlige antal elever i børnehaveklasserne der ville blive på 27. (Kopi af ansøgninger vedlagt som bilag).
Hvis bilaget til styrelsesvedtægten følges og de 4 elever til Græse
Bakkebyskolen gives afslag, vil klassedannelsen betyde, at der I alt
startes 24 børnehaveklasser i skoleåret 2008/09. Fordelingen vil se
således ud:
• Marienlystskolen: 2 klasser med gns. 25 elever i hver klasse
• Falkenborgskolen: 2. klasser med gns. 18,5 elever i hver klasse
• Græse Bakkebyskolen: 2 klasser med gns. 25 elever i hver
klasse
• Åbjergskolen: 2 klasser med gns. 22,5 elever i hver klasse
• Oppe Sundby Skole: 2 klasser med gns. 22,5 elever i hver
klasse.
• Lindegårdskolen: 3 klasser med gns. 22 elever i hver klasse
• Byvangskolen: 2 klasser med gns. 23,5 elever i hver klasse
• Møllegårdsskolen og Sogneskolen i alt: 4 klasser med gns. 22
elever i hver klasse
• Solbakkeskolen: 1 klasse med 20 elever i klassen
• Ferslev Skole: 1 klasse med 16 elever i klassen
• Marbækskolen: 2 klasser med gns. 16,5 elever i hver klasse
• Skuldelev Skole: 1 klasse med 19 elever i hver klasse.
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Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen kommentarer.

Bilag:

Indstilling:

Mødet den 3. marts 2008

1. Oversigt over søgningen til de enkelte skoler.
2. Kopi af ansøgninger fra de fire elever der jf. bilaget til styrelsesvedtægt skal gives afslag.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at bilaget til styrelsesvedtægten følges, således at der oprettes
24 børnehaveklasser for skoleåret 2008/09 fordelt som ovenfor
anført.
2. at der meddeles afslag til de fire elever som har søgt Græse
Bakkebyskolen, og
3. at forvaltningen tager kontakt til de berørte med henblik på at
finde en anden skoleplacering.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 21:
Godkendt.
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Sag nr. 22

Valg af forældrerepræsentanter til Marbækskolen, suppleringsvalg

Journal nr.:

84.10.A16/kasch

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Vejledning til skolebestyrelsesvalg (Vejledning til bekendtgørelse nr. 903
af 26. september 2005)

Sagsfremstilling:

Der afholdes suppleringsvalg på Marbækskolen, da der mangler kandidater til resten af valgperioden, som udløber pr. 31. marts 2010.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget anmodes om at godkende den fastsatte dato for valget, da denne skal gives skriftligt over for hjemmene 3
måneder før selve afstemningen.
På Sammenlægningsudvalgets møde den 7. december 2006 blev
Hanne Kyvsgaard valgt som formand for valgbestyrelsen.
Suppleringsvalg gennemføres efter de almindelige regler i bekendtgørelsen, idet der dog kun skal vælges en eller flere repræsentanter
ved valget. Der kan ved et suppleringsvalg udpeges nye stedfortrædere
til skolebestyrelsen.
Efterfølgende vil der blive udarbejdet en tidsplan for selve valghandlingen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at dato for valget fastsættes til onsdag den 25. juni 2008.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 22:
Godkendt.
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Sag nr. 23

Kørselskontrakt for KFS-kørsel administreret af Movia

Journal nr.:

Captia 012687-2007 – arhan

Sag fra:

By og Land

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Lov om social service

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunalreformen har Frederikssund Kommune overtaget ansvaret for kørsel af elever til specialskoler samt kørsel af voksne
til beskyttede værksteder fra det tidligere Frederiksborg Amt. Kørselsordningerne er hidtil blevet administreret af den fælleskommunale enhed KFS
(koordinerende funktion for specialundervisning). Kontrakten på kørsel i
det tidligere Frederiksborg Amt udløber 1. oktober 2008 hvilket vil sige at
opgaven skal i EU-udbud. I den forbindelse anbefales det fra KKRHovedstaden (Kommunekontaktrådet for Region Hovedstaden) at opgaven med udbud, drift og administration af ordningen overdrages til det nye
trafikselskab for sjælland Movia.
På Byrådets møde den 30. oktober blev følgende indstilling tiltrådt:
1. at Frederikssund Kommune fortsat ønsker at deltage i samarbejde
om kørsler til specialskoler og beskyttede værksteder.
2. at Frederikssund Kommune tiltræder anbefalingen fra KKR om at
opgaven med udbud, drift og administration af ordningen overdrages til Movia.
Alle de involverede kommuner har nu fået tilsendt et udkast til en standardkontrakt med Movia som er udarbejdet i samarbejde med KKR (bilag
1). KKR ønsker at kontrakten underskrives af alle kommuner inden den 4.
april 2008. Den korte tidsfrist begrundes med en meget stram tidsplan for
udbud af opgaven, da den nuværende kontrakt udløber i efteråret 2008.
Som et tillæg til kontrakten er der udarbejdet et dokument vedr. servicemål og samarbejdsprocedure (bilag 2).
Repræsentanter fra de berørte fagområder og Juridisk Sekretariat har
gennemlæst materialet og påpeget en række nødvendige præciseringer,
hvoraf den væsentligste vedrører kontraktens punkt 6 Samarbejde og
tvister. Kontrakten lægger op til, at der nedsættes et samarbejdsforum
med repræsentanter fra kommunerne og Movia som skal løse evt. uenigheder. Der anføres ikke noget om hvad der sker, hvis dette forum ikke kan
nå til enighed.
I og med at det er en lovbestemt ydelse som kommunen er ansvarlig for
udførelsen af, er denne formulering langt fra tilstrækkeligt.
Kommunens bemærkninger til kontrakten er fremsendt til KKR og Movia,
men i og med at man ønsker at indgå enslydende kontrakter med alle
involverede kommuner, er der endnu ikke blevet fremsendt et korrigeret
forslag.
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Kontrakten fremlægges derfor, på grund af den korte tidsfrist, til politisk
godkendelse, betinget af at der kan opnås enighed om, en for kommunen
tilfredsstillende afklaring af handlemulighederne vedr. samarbejde og tvister.
P.t. er den årlige udgift til kørslen ca. 6.5 mio.kr.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

1. Standardkontrakt udarbejdet af Movia. (Dok. nr. 114635 )
2. Notat om servicemål og samarbejdsprocedure (Dok nr. 114639 )
By og Land indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. at kontrakten godkendes betinget af, at der indarbejdes en for
kommunen tilfredsstillende præcisering af klageadgang og handlemuligheder ved misligholdelse af kontrakten.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 23:
Godkendt.

20

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 3. marts 2008

Sag nr. 24

Underretninger, 2007

Journal nr.:

16.03.09 G01

Sag fra:

Familieafdelingen

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Orienteringen vedrører underretninger, som er modtaget i Familieafdelingen i 2007.
Underretningspligten er i flg. serviceloven en personlig pligt, der både
gælder for fagpersoner og den almindelige borger, når de pågældende får kendskab til eller formodning om, at et barn eller ung har brug
for særlig støtte.
Borgerens underretningspligt
Enhver, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes
for vanrøgt eller andre forhold, som er til fare for dets udvikling og
sundhed, har pligt til at underrette kommunen, jf. servicelovens § 154.
Fagpersoners underretningspligt
Servicelovens § 153 handler om underretningspligt for personer, der
gennem deres arbejde får kendskab til eller formodning om, at et barn
eller ung har brug for særlig støtte.
Underretningspligten foreligger, når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller
i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold, eller når der er behov for
støtte pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Familieafdelingen har i 2007 modtaget 185 underretninger. Heraf vedrørte 59 af underretningerne nye sager.
Underretningerne fordeler sig hen over året således:
69 underretninger i 1. kvartal
25 underretninger i 2. kvartal
42 underretninger i 3. kvartal
49 underretninger i 4. kvartal
At antallet af underretninger i 1. kvartal var relativt højt kan skyldes at
institutioner, skoler mv. afventede afsendelse af underretninger til
kommunesammenlægningen var en realitet.
Underretninger fordelt på ”underretter”
Anden kommune
Dagtilbud
Skole
Klub/SFO
Ungdomsskole
Andre kommunale org./inst.
Andre organisationer/institutioner
Sundhedspleje
Øvrige sundhedsvæsen
Politi
Forældre
Borgere
Anonym
Andre

10
15
68
5
5
13
23
5
15
2
6
6
10
2
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Det fremgår af tabellen, at den største gruppering af underretninger
kommer fra skolerne.
I forhold til de fire lokalområder har skolerne i Slangerup markant de
færreste underretninger.
”Andre kommunale organisationer/institutioner” er underretninger fra
kommunens heldagsskoler, jobcenter mv.
”Andre organisationer/institutioner” er fx underretninger fra en regional
institution, et misbrugscenter, private familieplejeforeninger mv.
I forhold til ”øvrige sundhedsvæsen” er der primært tale om underretninger fra børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, og sygehusafdelinger, der følger gravide kvinder.
I forhold til de samlede underretninger ligger tyngden af underretninger særligt i Skibby-området set i forhold til borgergrundlaget.
Aldersfordelingen* på de børn og unge, som underretter vurderer
har behov for særlig støtte
Ufødt barn
0 – 6 år
7 – 11 år
12 – 14 år
15 – 17 år

5
49
47
64
25

* Ved enkelte underretninger er barnets alder ikke oplyst, og der er
underretninger der omfatter mere end et barn.
De 12 – 14 årige er den aldersgruppe der talmæssigt fylder mest i
underretningerne.
Forhold, der har givet underretter en formodning om, at et barn
eller unge har behov for særlig støtte
Primært begrundet i forældrenes situation og adfærd:
- Alkoholproblemer
- Stofmisbrug
- Psykiske problemer/psykisk lidelse
- Magter ikke eller tager ikke tilstrækkeligt hånd om forældre
opgaven
- Bekymring for om barnet er i
risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser
- Bekymring under samvær med
forælder
Primært begrundet i den unges egne
problemer:
- Selvskadende adfærd, herunder selvmordsforsøg
- Alkohol eller stoffer
- Massive adfærdsproblemer
- Manglende fremmøde i skolen
Primært begrundet i flere samtidige
bekymringspunkter omkring det enkelte
barn/ung:
- Fravær fra skole og adfærdsmæssige problemer

42,7%

20,7%

21,4%
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Fravær fra skolen og social/ følelsesmæssige problemer
- Generel mistrivsel, personligt,
socialt og fagligt
Underretninger vedrørende gravide
kvinder med sociale og personlige
problemer, herunder misbrugsproblemer og psykiske problemer
Underretninger, som ikke kan kategoriseres

Mødet den 3. marts 2008

-

2,8%

12,4%

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Familiechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:

Ingen.

1. at afrapporteringen tages til efterretning.
Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. marts 2008, sag nr. 24:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 25

Dialogmøder for Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2008

Journal nr.:

00.15.02G01-0008

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Det er vedtaget, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget to gange årligt
mødes med ledere og bestyrelsesrepræsentanter fra områdets institutioner og skoler.
På udvalgets møde den 4. februar 2008 besluttedes det, at dialogmøderne i foråret afholdes:
• 5. maj kl. 18-20.30 på Skoleområdet
• 2. juni kl. 18-20.30 på Dagtilbudsområdet
Lederne på området har i februar kunnet melde emner / områder / problematikker ind til dagsordenen. Der er indkommet mange gode forslag
som udvalget kan overveje at danne temaer ud fra i sammensætningen
af dagsordenen til dialogmøderne.
På skoleområdet er indkommet følgende emner:
• Hvad vil politikerne med skolebestyrelserne?
• Rekruttering/fastholdelse af personale
• Skolebuskørsel
• Kommunale retningslinier i sager omkring vold/trusler
• Kommunal strategi for implementering af elektroniske tavler
• Opfølgning på skolemad
• Sponsorstøtte
På dagtilbudsområdet er der indkommet følgende emner:
• Madordning i dagtilbud
• Pædagogiske læreplaner
• Den inkluderende pædagogik
• Forældretilfredshedsundersøgelsen
• Dagtilbudsstruktur
• Børnemiljøvurderinger

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at de indmeldte temaer tages til efterretning og drøftes af udvalget med henblik på dannelsen af dagsordenen til dialogmøderne.
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Beslutninger:

Mødet den 3. marts 2008

Opvækst og Uddannelsesudvalget den 4. marts 2008, sag nr. 25:
Udvalget prioriterer følgende emner til mødet:
Vedr. skoleområdet:
• Det gode bestyrelsesarbejde
• Sponsorstøtte/muligheder og begrænsninger
• Rekruttering og fastholdelse
Vedr. dagtilbud:
• Sponsorstøtte / muligheder og begrænsninger
• Madtilbud i dagtilbud
• Forældretilfredshedsundersøgelser
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Meddelelser

Anders Ramsing orienterede om:
• Aktuel underretningssag
• Ansættelsesprocedurer vedrørende vakante skolelederstillinger
• Proces vedrørende renoveringssag på Marbækskolen
• DLF møde i kredsen
• LP møde onsdag den 5. marts 2008
Guri Bjerregaard:
• Navne og organisationsdiagram ønskes udarbejdet for OU
Mads Bondo Dydensborg efterlyste:
• Sag vedrørende rekrutteringsudfordring i folkeskolen
• Evt. udvidelse af specialundervisningstilbuddet
Paw Holze Nielsen orienterede om:
• Den ledelsesmæssige situation på området
• Konkret sag vedrørende Siflingen
• Skimmelsvampsag i Ørnestenen
• Undersøgelse vedrørende rekruttering iværksat
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Underskriftsblad.
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