SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 5. marts 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Undervisningsministeriet fremsender
tidsskriftet "uddannelse 2 91".
(ligger til gennemsyn)
b)
Skole og Samfund fremsender bladet
"Børn", feb. 91.
(ligger til gennemsyn)
c)
S.O.I.F. "nyt", feb.
(omdeles)

1991

d)
"Musik i Slangerup",
(omdeles)

feb. 1991

e)
Danmarks Skolebiblioteksforening
fremsender folderen "Kender du et
skolebibliotek ?"
(omdeles)
f)
Egelundskolen indbyder til fælles
lærerdag på Egelundskolen den
19.3.1991.
(indbydelse omdeles)
g)
Referater fra skolebestyrelsesmøder,
(ligger til gennemsyn)

h)
Slangerup idrætshal meddeler, at der har
været indbrud i idrætshallen natten
mellem 15. og 16. februar.
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Slangerup Bibliotek fremsender en
foreløbig virksomhedsberetning for året
1990, hvoraf bl.a. fremgår, at
merforbruget i 1990 har været på
netto kr. 76.150,-.
Kopi af beretningen vedlægges.
j)
Slangerup Bibliotek meddeler, at man har
fået kr. 7.500 fra dispositionssummen for
1991 til opbygning af en udlånssamling af
kasettebånd med eventyr og dramatiserede
fortællinger, beregnet for førskolebørn.

2

.

SKOLE- OG BØRNEPASNINGSSTRUKTUR.
Teknisk forvaltning har udarbejdet
økonomisk overslag over 3
løsningsmodeller til indretning af
fritidsklub på Byvangskolen som følger:
I)

Fritidsklub i
frugtklyngen
II)
Fritidsklub i
filptklyngen
111$ Fritidsklub og SFO i
Byvangskolens etape II

kr. 235.000
kr. 300.000
kr. 44-9^000-*

De tre forslag har været sendt til
udtalelse hos fritidsklubbens bestyrelse,
skolebestyrelsen på Byvangskolen og
skolebestyrelsen på Lindegårdskolen.
Fritidsklubbens bestyrelse anbefaler
forslag I.
Samtidig kræver fritidsklubbens
bestyrelse, at skolebestyrelsen på
Byvangskolen udvides med 2
forældrerepræsentanter, der har børn i
fritidsklubben.
Skolebestyrelsen på Byvangskolen
anbefaler forslag III Co
Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at
legepladsforholdene for skolebørnene er
meget dårlige og opfordrer til, at
forholdene forbedres i forbindelse med de
kommende ændringer.
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Skolebestyrelsen på Lindegårdskolen
mener, at fritidsklubben bør forblive
placeret, hvor den er nu, men såfremt den
skal placeres på Byvangskolen anbefaler
skolebestyrelsen forslag III
Skolebestyrelsen mener iøvrigt ikke, at
det er hensigtmæssigt, at
skolebestyrelsen på Byvangskolen
suppleres med 2 repræsentanter fra
fritidsklubbens forældrekreds.
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Kopi af de 3 udtalelser vedlægges.
Kulturelt udvalg bedes fremkomme med
indstilling til løsningsforslag.
Forvaltningen kan iøvrigt oplyse, at der
har været afholdt møde med pædagogisk
kartel.
Følgende forslag til aftale er
protokolleret fra mødet:
De nu ansatte ledere af h.h.v. SFO og
fritidsklub samt stedfortræderen i
fritidsklubben fortsætter i SFO på
Byvangskolen med ansvar h.h.v. for
afdelingen for nuværende SFO og
fritidsklubafsnit i SFO med Byvangskolens
inspektør som overordnet leder. Der er
formelt tale om een institution, og
ordningen ophører efter 2 år, hvorefter
der etableres en "eenstrenget"
institution med 1 afdelingsleder + 1
stedfortræder under skoleinspektørens
overordnede ledelse.
Det forudsættes, at samarbejdet er
positivt, ligesom det forventes, at
sammenlægningen af institutionerne sker
med medarbejdernes positive medvirken.
Såfremt en af lederne siger op inden
udløb af 2-årsfristen, optages
forhandling om ledelsesstrukturens
eventuelle ændring.
For personalet i fritidsklubben er
overflytning til SFO et tilbud. Såfremt
fritidsklubbens medarbejdere ikke ønsker
overflytning, meddeles disse opsigelse
med sædvanligt varsel.
Det forudsættes, at fritidsklubben er
lukket i juli måned.
Aftalen er med forbehold af byrådets
endelige godkendelse.
Kulturel forvaltning kan oplyse, at
lukning af fritidsklubben i juli måned
vil indebære en mindreindtægt på
ca. kr. 30.000 i forældrebetaling.
17.00 A 21
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PEDELBISTAND.
Ifølge folkeoplysningsloven er det
byrådet, der fastsætter regler for,
hvorvidt og i hvilket opfang, der skal
stilles pedelbistand til rådighed i
forbindelse med udøvelse af
fritidsundervisning på kommunens skoler.
Skoledirektøren redegør for hidtidige
praksis.
Folkeoplysningsudvalget, den 19.2.1991:
Det indstilles, at der fortsat ydes
pedelbistand, men uden rengøring.
Forvaltningen kan oplyse, at der i 1990
er udbetalt
kr.
45.100 til rengøring
kr. 112.000 til pedelbistand.
Herudover er der fast pedelbistand på
Egelundskolen mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag samt 2 aftener på
Lindegårdskolen.
/.

Kopi af regler for betaling af
pedelbistand vedlægges.
82.08:18.00 G 01

4.

LQKAhRADfO- 8G. - cl
Værløse kommunes ønske om at udtræde af
fællesradionævnet har været behandlet på
fællesradionævnets møde den 31.1.1991.
Fællesradionævnet har indstillet
eenstemmigt til kommunalbestyrelserne,
at Værløse kommune udtræder af
fællesradionævnet,
at fællesradionævnets medlemstal i givet
fald herefter fastsættes til 11.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
fællesradionævnets indstilli ng.
20.05 G 01
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BENYTTELSE AF SLANGERUP BYVÅBEN.
Ved behandling af en ansøgning fra
Slangerup Harmonika Klub om tilladelse
til benyttelse af Slangerup kommunes
byvåben ved f.eks. ærmemærker på klubbens
skjorter og til omslag på nodehæfter,
besluttede kulturelt udvalg på sit møde
den 5.2.1991, at Slangerup kommunes
byvåben kun må benyttes i forbindelse med
kommunal virksomhed, og at Slangerup
lokalbog m.fl. bedes ophøre med at
benytte kommunens byvåben.
Forvaltningen kan oplyse, at Slangerup
Offset, som udgiver Slangerup lokalbog,
den 10.6.1986 har fået skriftlig
tilladelse fra kulturelt udvalg til at
benytte byvåbnet på forsiden af Slangerup
lokalbog.
Udvalget bedes tage stilling til, om man
fastholder beslutning af 5.2.1991.
00.01 A 49

6.
ANSØGNING OM DÆKNING AF UDGIFTER I
FORBINDELSE MED INDBRUD I SLANGERUP
IDRÆTSHAL.
Slangerup Idræts Union meddeler i
skrivelse af 20.2.1991, at der har været
adskellige indbrud i idrætshallen og
sidst den 16. og 19.2.1991.
Unionen har nu fået henvendelse fra
Lillian Nebo, som bestyrer cafeteriet.
Lillian Nebo, der er ret så fortvivlet
over situationen, idet hun selv har
måttet bære udgifterne ved de forrige
indbrud, og det ser hun sig ikke i stand
til på nuværende tidspunkt.
Unionen søger derfor Slangerup kommune om
at dække udgifterne ved de to sidste
indbrud. Udgifterne beløber sig til
kr. 7.427,32 excl. moms, og unionen har
ikke på nuværende tidspunkt mulighed for
at hjælpe økonomisk.
00.01 A 49 t-91
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ANSØGNING OM LÅN AF SLANGERUP IDRÆTSHAL.
Mobilt discotek Black & White søger om
leje af Slangerup idrætshal til brug ved
afholdelse af en eller flere
ungdomsfester for unge mellem 16 og 20
år.
Udtalelse fra Slangerup idrætshal vil
foreligge på mødet.

/.

Kopi af ansøgningen vedlægges.
82.00:04.04 G 01
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ØKONOMIRAPPORTERING.
a)
FINANSIERING AF LØN FOR TIDLIGERE
HALLEDER.
Økonomiudvalget godkendte den 20.11.1990,
at tidligere halleder ansættes i en
30-timers rådighedsstilling - primært som
arkivleder. Lønnen skulle finansieres
inden for vedtagne budget 1991.
Kulturel forvaltning indstiller herefter,
at årsløn for 1991
(kr. 160.000) finansieres som følger:
1.2. - 30.6.1991: Mindre beløb
overflyttes fra diverse kulturelle konti:
vikar, honorar og enkelte driftskonti,
der ikke er berørt af udmeldte ramme til
institutioner.
1.7. . 31.12.1991: Konto for
beskæftigelsesprojekter.
Arkivleder er projektleder for
arbejdsledige. (Efter aftale).
Finansiering af løn for 1992 tages op ved
budgetlægningen.
Forvaltningen anser det ikke for muligt
at afholde ovennævnte løn over budget for
idrætshal/svømmehal. Her er der foretaget
en besparelse i 1991 på kr. 325.000 på et
budget efter besparelse på idrætshal kr.
1.124.000 og svømmehal kr. 465.000
(4/12 å r ) .
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Til orientering kan det oplyses, at
planlagte personalenormering i
idrætshal/svømmehal vil være:
Antal fuldtidssti 11iger pr. år
År
1989
1990
1991

Idrætshal
Svømmehal
3.62
2.95
* 3.84
2.95
1/9-91 svømmebad
åbner - samdrift

Ialt
6.57
6.79
5.25

* Y deri. normering grundet pasning af
Uvelse idrætsanlæg og idrætshallens
udbygning.
04.04 G 01
./.

Kopi af regnskabsrapport pr. 15.2.1991
vedlægges.
9.
MØDE MED SLANGERUP IDRÆTS UNION.
Med henvisning til aftale på møde den
12.6.1990 med Slangerup Idræts Union,
er repræsentanter fra idrætsunionen
indkaldt til møde med kulturelt udvalg
kl. 16.15 til en snak omkring kommunens
idrætspolitik.
18.00 P 16

.

10
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.

a)
ANSØGNING OM TILSKUD.
Slangerup-Jørlunde Skytteforening
søger om tilskud i forbindelse med besøg
i venskabsbyen Mjolby i dagene
11. - 14.7.1991. Foreningen oplyser, at
ca. 20 - 30 personer vil deltage i
besøget.
Forvaltningen kan oplyse, at man
tidligere har ydet tilskud med
kr. 100,- til dækning af udgifter ved
bespisning.
00.01 0 49 t-91
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b)
ANSØGNING FRA SLANGERUP SPEEDWAY KLUB
OM AFHOLDELSE AF SPECIALARRANGEMENT.
Kulturelt udvalg afslog på mødet i
februar en ansøgning fra Slangerup
Speedway Klub om afholdelse af
specialarrangement i dagene 29. og
30. marts på grund af Påsken.
Slangerup Speedway Klub søger nu i stedet
om, at arragementet afholdelse i dagene
6. og 7. april i tidsrummet kl. 10.00 17.30.
01.04 G 01

c)
LÆRERNORMERING PA UVELSE SKOLE 1991/92.
Skolebestyrelsen ved Uvelse skole
meddeler i skrivelse af 1.3.1991, at man
har taget forflyttelse af min. to
tejnestemænd til Uvelse skole til
efterretning.
Derimod kan man ikke acceptere
overflyttelse af timelærer, der
formentlig skal afskediges året efter.
Forvaltningen kan oplyse, at der er
bevilget heltidskursus ved DLH til
tjenestemænd ved Uvelse skole i 1991/92,
hvorved der min. skal overflyttes 3
lærere til Uvelse skole.
/ .

Kopi af skrivelsen af 1.3.1991 og
anciennitetsliste vedr. timelærere
omdeles på mødet.
81.03:17.00 P 21
11.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut kl.:
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