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Sagsfremstilling:

Den timetildelingsnøgle der anvendes i Frederikssund Kommune
har løbende været diskuteret i Børne- og Ungeudvalget. Bl.a. i
forbindelse med folkeskoleforliget, hvor der reguleredes i elevernes
timetal. I den forbindelse besluttede Byrådet den 11. marts 2003
sag nr. 34 at finansieringen af folkeskoleforliget skulle indeholdes
indenfor den givne ramme. Forudsætningen var at der skulle findes
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kompenserende besparelser inden for ”tid til andet arbejde” og
således sætte undervisningsprocenten op.
Byrådet besluttede på sit møde de 21. juni 2005 sag nr. 135 at
godkende en tillægsbevilling på 540.000 kr. som følge af det
stigende antal tosprogede elever i kommunen og på grund af
forberedelsestiden i den indgåede lokalaftale for læreres arbejdstid
- Fjordaftalen.
Ved en samlet analyse af forholdet mellem den arbejdstid skolerne
har til rådighed og den tid de er forpligtede til at afsætte til diverse
formål i henhold til styrelsesvedtægt og arbejdstidsaftale, viser det
sig imidlertid, at det stadig ikke er muligt at leve op til
forpligtelserne. Dette fremgår af modellen til planlægning og
timeberegning til skolerne - ’’skoleårets planlægning”.
Underskuddet af timer hænger sammen med flere forhold:

• Folkeskoleforliget af 2003
5.640
timer
Væsentligst Byrådets beslutning af 11. marts 2003 sag nr.
34, som indebar at folkeskoleforliget skulle holdes inden for
den givne ramme. Indfasningen af folkeskoleforliget har
betydet en samlet stigning på undervisningsforpligtelsen pr.
spor med 1 ugentlige ekstra lektion første år, 6 yderligere
lektioner andet år og 3 yderligere lektioner 3. år. Samlet
svarende til 5.640 klokketimer i skoleåret 2005/06, når
timerne udmøntes på de aktuelle klasser, og der medregnes
tid til forberedelse.
Den omlægning mellem undervisning og anden tid der
forudsattes ved denne beslutning har efterfølgende betydet,
styrelsesvedtægten ikke har kunnet holdes.
• Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca. - 3.000
timer
På skolerne har der igennem årene været foretaget
besparelser på den tid der bruges til andet arbejde, hvor det
har været muligt under hensyntagen til de bindinger
arbejdstidsaftalerne giver. Disse besparelser her fundet sted
inden for undervisning og/eller anden tid, hvor skolernes
ledelser og skolebestyrelser har fundet det mindst
problematisk. Forvaltningen vurderer at yderligere
besparelser her er yderst begrænsede.
• Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB
643
timer
Timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse
Bakkebyskolen. Efter Folkeskolelovens § 19 stk. 2 skal der
oprettes et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter.
Der er ikke afsat timer til skolebiblioteksvirksomhed på
Græse Bakkebyskolen i den samlede ramme for
skolevæsenet, idet Græse Bakkebyskolen er bygget efter
fastlæggelsen af denne.
I et forsøg på at imødekomme kravet om
skolebiblioteksvirksomhed understøtter
bibliotekskonsulenten en mindre bogsamling, som eleverne
på skolen kan låne. Der er imidlertid ingen medarbejdere på
skolen der kan forestå udlån og vejledning af lærere og
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elever, som et pædagogisk servicecenter skal efter regler
og cirkulærer.
Ifølge Fjordaftalen tildeles 660 timer (22 åbningstimer) til
skolebibliotekerne. Dette er imidlertid til fuldt udbyggede
skoler. Ved sammenligning med Jægerspris Kommune, som
også har Fjordaftale og hvor der også er mindre skoler, kan
niveauet for en mindre skole vurderes. Dette er benyttet for
overslagsårene, hvor GB er udbygget med egentligt
bibliotek jvf. bilag nr. 3
Forvaltningen har vurderet, at Græse Bakkebyskolen, i
kommende skoleår hvor der ikke er et egentligt
skolebibliotek, kan klare sig med mindre tid til rådgivning og
at denne gradvist optrappes i takt med at skolen udbygges.
Administrationstiden tildeles efter gældende lærer-, klasse
og elevtalsafhængige nøgle.
Samlet set 1/3 af timetallet til åbningstid med tilhørende
forberedelsestid og den fulde tid til administration. I alt 220 x
2 timer + 203 timer. I alt 643 timer svarende til et beløb på
118.955 kr. for et skoleår.

• Øget ledelsestimetal GB
1.357
timer
Jvf. sag nr. 58 på Byrådets dagsorden den 28. marts 2006.
Samlet set er der behov for en udvidelse af timetallet i
skolevæsenet på:
Folkeskoleforliget af 2003
5.640 timer
Skolernes efterf. besparelser på anden tidca.
-3.000 timer
Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB
643 timer
Øget ledelsestimetal GB
1.357 timer

ca. 4.640 timer
Som et alternativ til at udvide den samlede ramme for at kan det
ønskede serviceniveau reduceres. Dette gøres enklest ved at
justere på timeudmeldingerne i styrelsesvedtægtens bliagsdel.
Her har opmærksomheden samlet sig omkring tildelingen til 10.
klasse og tildelingen til tosprogsundervisning.
Forudsætningerne for det fastsatte grundtimetal på 3000 timer til
midtbyens tiendeklassetilbud er for indeværende skoleår forandret,
idet der ikke længere er elever til to klasser. Der er 27 elever i 10.
kl. tilbudet i indeværende skoleår.
For kommende skoleår ser det dog ud til, at der elever til to klasser,
idet der p.t. er indskrevet 47 elever.
Trods dette må det vurderes, at der kan foretages besparelser på
området.
Det er forvaltningens vurdering, at der kan sammensættes et tilbud,
som lever op til forventninger og udmeldinger til de kommende
elever for 1100 timer pr. klasse. Med det aktuelle elevtal 2200
timer. Dette svarer til en besparelse på 1600 timer når der
medregnes forberedelse.
En sammenligning af niveauet for tosprogsundervisning i sammen
lægningskommunerne viser, at Frederikssund er på niveau pr. elev.
Frederikssund har dog en væsentlig større elevgruppe, hvilket fører
til et meget højt samlet udgiftsniveau.
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Samlet set vurderes det, at der kan foretages besparelser på
området. Konkret kan det forsvares at nedsætte faktoren pr. elev
fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl.
forberedelse

Bevilling:

Økonomiske og
personale-mæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

Sagen har været forelagt i øk. forvaltning, som ikke har
bemærkninger.
Der ansøges om:
1. en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006
2. en tillægsbevilling i overslagsårene på:
2007:
161.000 kr.
2008:
221.000 kr.
2009:
225.000 kr.
Ingen

Bilag:
1. Notat vedr. timetildeling i Frederikssund Kommune. Dateret
13. marts 2006
2. Notat vedr. Normering på skolebibliotek GB i overslagsårene.
Dateret 13. marts 2006
3. Notat vedr. sammenligning af skolebiblioteksnormering
Frederikssund og Jægerspris. Dateret 13. marts 2006
Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at der tilføres skolevæsenet de fornødne resurser til at
administrationstid og rådgivningsfunktion vedr.
biblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen kan
gennemføres fra skoleåret 2006/07. I alt 643 timer.
2. at administrationstid og rådgivningsfunktionen finansieres
ved en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006
3. at forholdet mellem store og små skolers tildeling i
Jægerspris Kommune benyttes ved beregning af åbningstid i
Græse Bakkebyskolens skolebiblioteks åbningstid i
overslagsårene.
4. at tiden til skolebibliotek (undervisning + forbered +
administration) i overslagsårene finansieres ved en
tillægsbevilling på:
2007:
161.000 kr.
2008:
221.000 kr.
2009:
225.000 kr.
5. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.
6. at det resterende underskud finansieres ved kompenserende
besparelser inden for rammen, ved at reducere timetallet pr.
tosproget elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848
timer inkl. forberedelse
7. og at grundtimetallet for midtbyens 10. klassetilbud reduceres
fra 3000 timer til 2200 timer, svarende til en besparelse på
1600 timer inkl. forberedelse
8. at de foretagne ændringer skrives ind i styrelsesvedtægtens
bilagsdel
9. at skolerne finansierer den sidste del af underskuddet på ca.
200 timer gennem en nøje prioritering af opgaverne.
10. at en justering af forventet serviceniveau og tildeling i øvrigt
indgår i overvejelserne i forbindelse med
kommunesammenlægningen.
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Børn- og ungeudvalgets møde d. 4. april 2006 sag nr. 28:
Børn- og ungeudvalget anbefaler at forslagene til
styrelsesvedtægtsændring sendes i høring med en høringsfrist på
14 dage af hensyn til skoleårets planlægning.

Supplerende
sagsfremstilling:

Forslaget har efter Børn- og ungeudvalgsmødet været fremsendt i
høring frem til d. 18. april 2006. Forvaltningen har modtaget 8
høringssvar. Der udtrykkes tilfredshed ved at skabes
overensstemmelse mellem styrelsesvedtægt og indgåede aftaler.
Samtidig udtrykker en række høringssvar bekymring ved
reduktionen i timetallet til 2-sprogede elever og reduktion i timetallet
til 10. klasse.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde d. 20. april 2006 sag nr. 30:
Indstillingen godkendt.
Anette Lauge Jensen stemmer imod reduktionen af 10. klasse
tilbuddet (pkt. 7)
Selim Yumuk tager forbehold for reduktionen af 10. klasse
tilbuddet (pkt 7) og stemmer imod besparelsen på to
sprogsundervisningen (pkt. 6)
I forbindelse med den videre analyse af skoleområdet står det klart
at de indgåede arbejdstidsaftaler betyder at den maksimalt
opnåelige undervisningsprocent er 37, hvorfor den vedtagne
beslutning om en undervisningsprocent på 37,9 for indeværende
skoleår ikke kan fastholdes. Fremadrettet vil
undervisningsprocenten være 37.

Sag nr. 31

Eventuelt.

Beslutninger:

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Britta Schultz Beeck

