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SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

5. februar 1991

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

’

b)
Orientering fra skolerne.
c)
Billedkunster Thor Thorup henvender sig i
en skrivelse om sin samling af
børnekunst, som er tiltænkt skænket til
en kommune, som start på et
børnekunstmuseum.
Thor Thorup tilbyder at komme til en
uforpligtende samtale med kommunen.
d)
Udvalget tog på sit møde den 6.11.90
Slangerup biblioteks oplysning om, at
Frederiksborg Amts tilskud til
Centralbiblioteket i 1991 vil blive
reduceret med kr. 500.000 til
efterretning.
Frederiksborg Amt fremsender nu
forklaring på det nedskårne tilskud.
Kopi af amtets skrivelse vedlægges,
e)
Forvaltningen har udfærdiget budgetrammer
1991 for institutionerne under kulturelt
udvalgs regie.
Ligger til gennemsyn.
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KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 5. februar 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

a)
Idrætshallen meddeler, at der natten
mellem den 19. og 20. januar 1991 har
været indbrud i hallen.
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f)
Der har været indskrivning til børnehave
klasse for skoleåret 1991/92.
Der er indskrevet:
16 elever Uvelse
44 elever Lindegård
28 elever Byvang, heraf 5
f remmedsprogede.
g)
Folkeskolens Udviklingsråd fremsender
"Beskrivelser af udviklingsarbejder
1989/1-2 og 1989/3-4.
Ligger til gennemsyn
h)
Undervisningsministeriet fremsender
tidskriftet "Uddannelse 1 91".
Ligger til gennemsyn.
i)
S.O.I.F NYT nr. 1.
Uddeles på mødet.
3)
Den kommunale højskole fremsender
kursustilbud "Kommunalbestyrelsen og
folkeskolen".
Ligger til gennemsyn.

./.

k)
Museet FÆRGEGÅRDEN fremsender museets
arbejdsplan for perioden 1990-94
Vedlægges.

2.
VENDEPLADS FOR SKOLEBUS PÅ LYSTRUPVEJ.
Sagen blev behandlet på økonomiudvalgets
møde den 16/10-1990 med beslutning om, at
stillingtagen burde afvente skolestruk
turdebatten .
Sims Turist, der kører skolebusruten,
oplyser ved telefonisk henvendelse, at de
indtil videre godt vil køre den omlagte
rute uden etablering af vendeplads på
Lystrupvej.
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3.
BETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGER
AMTSKOMMUNALE SPECIALSKOLER

VED

Frederikborg Amt meddeler, at de
eksisterende forsøg med fritidsordninger
ved amtets specialskoler fortsætter som
permanente ordninger i skoleåret 1991/92
i henhold til folkeskolelovens § 3, stk.
4 (SF O ).
Foreløbig deltager 2 børn fra Slangerup
kommune i disse ordninger og man må
forvente, at børn der visiteres til
specialskoler også ønskes visiteret til
skolefritidsordninger på disse skoler,

■ f

Kommunerne betaler for udgifterne til
SFO-ordninger incl. befordring - og amtet
henstiller, at kommunerne selv fastsætter
forældrebetaling.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
forældrebetaling. Det kan oplyses, at
forældrebetaling for kommunens egne
skolefritidsordninger p.t. er kr. 825,p r ./m d .
17.13.01 0 29
4.
ANSØGNINGER OM NEDSAT TJENESTETID MOD
TILSVARENDE LØNREDUKTION FOR SKOLEÅRET
1991/92.
Der er modtaget ansøgninger om nedsat
timetal fra:
Navn:

Skole:

Ansøgning om
nedsat timetal
ti l :

Skoleleder og skoledirektør anbefaler
ansøgningen.
81.10.17.00 G 01 t
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5.
SKOLE/BØRNEPASNINGSSTRUKTUR.
Byrådet godkendte på sit møde den 23.
januar 1991, at der blev udarbejdet
økonomisk overslag over indretning af
fritidsklub på Byvangskolen i henhold til
såvel Fritidsklubbens som skolens ønsker.
Teknisk forvaltning har udarbejdet 3
forslag som følger:
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FORSLAG 1, FRITIDSKLUB I FRUGTKLYNGEN
Bilag 1 vedlægges.
FORSLAG 2, FRITIDSKLUB I FUGLEKLYNGEN
Bilag 2 vedlægges
FORSLAG 3. KLUB OG SFO I BYVANGSKOLENS
ETAPE II
Bilag 3 vedlægges.
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Man godkendte endvidere, at der
udarbejdes økonomisk beregning over
ændrede lokalefordeling på tidligere
Kingoskole.
Teknisk forvaltning har udarbejdet
følgende forslag:
DIVERSE BYGNINGSÆNDRINGER PÅ
EGELUNDSKOLEN AFSNIT K.
Bilag 4 vedlægges.
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Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
de udarbejdede forslag.
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6.
ANSØGNING OM NAVNESKIFT TIL KINGOSKOLEN
PR. 1/8-1991.
Skolebestyrelsen ved Egelundskolen søger
i skrivelse af 17. januar 1991 om
navneskift til Kingoskolen pr. 1/8-1991,
hvor skolen udelukkende får til huse i
den tidligere Kingoskole.
Da Kingoskolen og Ejegodskolen blev
sammenlagt i 1987, fremkom navnet
Egelundskolen.
Af skrivelsen fremgår det, at det er et
enigt pædagogisk råd samt
skolebestyrelse, der søger om navneskift.
7.
MORGENPASNING I SFO-BYVANG
En forældre med barn i SFO Byvangskolen,
søger i skrivelse af 23/1-91 om
dispensation for morgenpasning af sit
barn i SFO.
Barnet, som går i 2. a på Byvangskolen
har udelukkende behov for pasning om
morgenen, da moderen slutter job kl.
13.00.
Forvaltningen kan oplyse, at der på
nuværende tidspunkt ikke er mulighed
morgenpasning alene.
Afdelingsleder anbefaler ansøgningen.
Kulturelt udvalg bedes tage principiel
stilling til morgenpasning i SFO.
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8.
ANSØGNING OM BENYTTELSE AF SLANGERUP
KOMMUNES BYVÅBEN.
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Kulturelt udvalg besluttede på sit møde
den 8/1-1991 at fremsende sagen om
benyttelse af Slangerup kommunes byvåben
til principiel afgørelse i
økonomiudvalget.
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Økonomiudvalget tilbagesender sagen og
beder kulturelt udvalg træffe afgørelse i
sagen.
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9.
ANSØGNING OM TILSKUD TIL RENGØRING AF
OMKLÆDNINGSRUM.
S.O.I.F. søger om - grundet foreningens
nye omklædningsrum er en integreret del
af idrætshallens omklædningsfaciliteter om hjælp til rengøring af
omklædningsrummene.
Foreningen regner med en udgift på kr.
30. - 50.000, alt efter hvilken
rengøringsform, der benyttes.
Der søges om tilskud på kr. 15.000
årligt.
Forvaltningen kan oplyse, at foreningen
vil få dækket en del af udgiften via
folkeoplysningslovens § 24 vedr.
driftstilskud.
Folkeoplysningsudvalget, den 15.1.1991:
Der ydes kun S.O.I.F. tilskud efter § 24
i folkeoplysningsloven.
Forvaltningen fremsender ansøgningen til
kulturelt udvalgs afgørelse.
Forvaltningen kan yderligere oplyse, at
baggrunden for ansøgningen er, at SOIF
føler sig forpligtiget til at stille
deres omklædningsrum til rådighed på
tidspunkter, hvor der kunne holdes lukket
for egne medlemmer.
82.08:18.09 0 49
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Kulturelt udvalg godkendte på sit møde
den 6/11-1990 de tre budgetrammer for
folkeoplysning.
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Folkeoplysningsudvalget indstiller på sit
møde den 15/1-1991, at der af aktivitets
rammen afsættes kr. 278.000 til lokale
tilskud og kr. 4000 til diverse formål.
Tidligere er godkendt kr. 55.000 til
Uvelse ungdomsklub, hvorefter der af den
samlede ramme på kr. 420.000 er
kr. 83.000 til fordeling blandt
foreningerne.
Endvidere indstilles det, at der af
undervisningsrammen afsættes kr. 130.000
til betaling til andre kommuner, kr.
15.000 til lokaletilskud og kr. 4.000 til
diverse formål. Herefter er der af den
samlede undervisningsramme på kr. 420.000
- kr. 271.000 til fordeling blandt
oplysningsforbundene.
18.00 0 02
11.
MUSIKSKOLETAKSTER.
I bemærkninger til budget 1991 står
opført godkendte taktster i musikskolen.
Samtidig har kulturelt udvalg tidligere
godkendt administration af musikskolen
efter den nye musikskolelov, der bl.a.
indebærer begrænsninger i
deltagerbetaling (max. 1/3 med visse
overgangsordninger).
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Endelig er der meddelt musikskolen en
nettobevi11ing for 1991.
Disse beslutninger harmonerer ikke
sammen, hvorfor forvaltningen indstiller,
at musikskolens leder sammen med
bestyrelse fremover fastsætter takster i
relation til musikskolelov, og at det
bevilgede tilskud fra statens musikråd (i
1991 kr. 25.600) indgår i musikskolens
nettoramme.
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12.

ANSØGNING OM TILSKUD.
Slangerupkoret søger om tilskud, da
fra Mjølby kommer på
venskabsbesøg i Kr. Himmelfartsferien.

ø^
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Tilskuddet skal dække middag m.m., samt
afholdelse af fælles koncert på
Lindegårdskolen lørdag, den 11. maj 1991.
Udvalget har mulighed for at bevilge
tilskud over kontoen for øvrige
kulturelle formål.
/.

Bilag vedlægges
00.01 049 t-91
13.
OVERFØRSLER FRA 1990 TIL 1991.

n

_________________________________________
4

Slangerupordningen er udgået af den
automatiske overførsel.
Forvaltningen indstiller, at restbeløb på
kr. 196.852 overføres til 1991.
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Der foreslåes samtidig overførsel af
restbeløb af almen undervisning for
voksne.
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Foreløbigt regnskab for 1990 vedlægges.
14.
ØKONOMIRAPPORTERING.
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JJ15.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
AKTIVITETER FOR SLANGERUP SPEEDWAY 1991.
Slangerup Speedway fremsender
aktivitetskalender for sæsonen 1991.

j .

Det skal bemærkes, at sæsonen er udvidet
med køretider i marts og november i
forhold til tidligere år.
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Samtidig anmoder Slangerup Speedway om
tilladelse til afholdelse af 4 planlagte
specialarrangementer.
1
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Afholdelse af træningsskole fredag den
29/3 og lørdag den 30/3-1991
kl. 10.00-17.30.
2.
Afholdelse af Super Liga publikums
arrangement søndag den 5/5 og søndag den
29/9-1991 kl. 14.30-17.30.

3.
Afholdelse af Super Liga publikums
arrangement onsdag den 5/6-1991
kl. 19.00-21.00.
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