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Åben dagsorden
Sag nr. 32

Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Journal nr.:

016554-2007 - ykova

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe en afgørelse overfor en borger. Der fremlægges derfor sag om godkendelse af forslag til sagsbehandlingsfrister.
For borgerne har indholdet i afgørelserne og kvaliteten af ydelserne
afgørende betydning. For den enkelte borger har den måde, som en
myndighed behandler sagen på, også meget stor betydning, herunder
at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt.
Kommunen skal derfor i henhold til retssikkerhedslovens § 3:
•
•
•
•

behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en
afgørelse, fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper,
give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en
konkret sag ikke kan overholdes, og
oplyse om, hvilke frister som gælder i kommunen.

En frist regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde
være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil
borgeren har fået sin afgørelse.
Forslaget til tidsfrister er fastsat efter nærmere analyse af områderne
og ud fra en vurdering af, at 80 til 90 % af sagerne kan afgøres inden
for fristerne.
Der er foretaget en komparativ analyse, hvor forslaget er holdt op imod
sammenlignelige kommuners frister. Analysen viser, at fristerne i Frederikssund Kommune i de fleste tilfælde vil være de samme som eller
kortere end de øvrige kommuners.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Forslag til sagsbehandlingsfrister
2. Komparativ analyse
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Mødet den 5. maj 2008

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at fristerne i bilag 1, skema C godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 32:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
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Sag nr. 33

Undersøgelse af børnenes trivsel og forældrenes tilfredshed i dagtilbud

Journal nr.:

16.06.00 P05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

For første gang er der gennemført en samlet undersøgelse af børnenes
trivsel i dagtilbud og en samlet undersøgelse af forældrenes tilfredshed
med dagtilbud i Frederikssund Kommune.
Det er tanken, at et samlet resultat af de to undersøgelser fremlægges
for Opvækst- og Uddannelsesudvalget hvert år i april eller maj måned.
Fra 2009 sammen med den årlige evaluering af institutionernes arbejde
med læreplaner.
Trivselsundersøgelsen er gennemført ved hjælp af et samtaleark, som
børnehavebørn har udfyldt i samarbejde med deres forældre. Svar fra
64 % af børnehavebørnene indgår i rapporten.
Hovedresultatet er, at børnene giver udtryk for, at:
94 % er glade for at gå i børnehave enten hele tiden eller nogle gange.
89 % synes at deres stue er rar at være på enten hele tiden eller nogle
gange.
85 % er glade og tilfredse enten altid eller nogen gange.
87 % synes at legepladsen er god.
97 % fortæller at der er nogen, der driller og 15 % angiver at de selv
driller.
Hver institutions rapport har været genstand for en samtale mellem daginstitutionschefen og hver enkelt leder.
De gennemgående temaer i samtalerne har været:
• Legepladser
• Toiletforhold
• Børnenes oplevelse af de voksne
• Skældud
• Drilleri/mobning
Desuden har institutionerne mulighed for at anvende det udfyldte samtaleark fra hvert barn som grundlag for en forældresamtale.
Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført i form af et elektronisk spørgeskema, som forældrene havde adgang til gennem kommunens hjemmeside i to uger i februar.
33 % af daginstitutionsforældrene og 24 % af dagplejeforældrene har
udfyldt spørgeskemaet.
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Hovedresultatet er:
73 % er generelt tilfredse med deres daginstitution.
90 % synes, at deres barn trives i daginstitutionen.
91 % er generelt tilfredse med deres dagpleje.
96 % synes at deres barn trives i dagplejen.
Hver institutions rapport har været genstand for en samtale mellem daginstitutionschefen og hver enkelt leder.
Gennemgående har samtalerne haft fokus på:
• Institutionernes forældresamarbejde, herunder den løbende orientering til forældrene om børnenes dagligdag og kontakten til
forældre og børn ved aflevering og afhentning.
• Pædagogik og aktivitetsniveau.
• Fysiske rammer, fx legeplads, indeklima og støjniveau.
Tilfredshedsundersøgelsen blev suppleret med følgende emner:
Åbningstid:
87 % af daginstitutions- og 80 % af dagplejeforældrene er tilfredse med
den nuværende åbningstid.
Madordning:
68 % af forældrene er interesseret i en forældrefinansieret madordning i
børnehaverne.
Pasning i hjemmet:
38 % af forældrene er interesseret i, at der etableres en ordning hvorefter syge børn kan passes i hjemmet.
71 % af disse forældre vil betale f.eks. 80 kr. i timen for denne ydelse.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
konsekvenser:

Sektorbudget har ingen bemærkninger, idet der ingen budgetmæssige
konsekvenser er.

Bilag:

Indstilling:

1. Rapport om det samlede resultat af trivselsundersøgelsen (udsendes i papirform).
2. Rapport om det samlede resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen (udsendes i papirform).
3. Samtaleark til brug for trivselsundersøgelsen (udsendes i papirform).
4. Spørgeskemaer til brug for forældretilfredshedsundersøgelsen
(udsendes i papirform).
Fagchefen for Dagtilbud indstiller:
1. at Opvækst- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Beslutninger:

Mødet den 5. maj 2008

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 33:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 34:

Specialgrupper i børnehaver

Journal nr.:

16.06.20 P00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på sit møde den 4.
juni 2007, og det blev her aftalt, at der skulle tages stilling til det fremtidige behov for specialgrupper i Frederikssund Kommune i foråret 2008
på baggrund af en vurdering af den nye kommunes behov. Sagen blev
endvidere drøftet i Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 7.
april 2008 og besluttet genoptaget i førstkommende møde.
I vedlagte notat er redegjort for de vurderede behov for at arbejde med
forskellige typer af vanskeligheder hos småbørn i dagtilbud som baggrund for de foreslåede ændringer.
De udarbejdede forslag tager udgangspunkt i at de fleste vanskeligheder for småbørn bedst løses med baggrund i, at de opholder sig i deres
egen daginstitution med fornøden specialstøtte. Der er især tre grupper
af problematikker, hvor der bør ske en intensivering af denne faglige
indsats i egen daginstitution:
1. Børn med svære tale- og sprogvanskeligheder – børn der alternativt
vil kunne have behov for at blive undervist på Kommunikationscentret i Hillerød, og som ofte vil skulle starte i taleklasse på Videnscentret på Oppe Sundby Skole.
2. Børn med lettere generelle udviklingsvanskeligheder – børn der typisk starter i specialklasse i skolen.
3. Børn med tilpasningsvanskeligheder – især af udadrettet karakter.
Det er foreslået, at den overskydende personalekapacitet i forbindelse
med eventuel nedlæggelse af specialgrupper anvendes til at styrke støttepædagogindsatsen for disse målgrupper, eller alternativt modsvares
af en tilsvarende budgetreduktion.
Forslag om tilpasning af specialgrupper
Der har i de gamle kommuner været 3 specialgrupper for småbørn med
behov for omfattende specialpædagogisk bistand.
Spiren, der blev oprettet i 2003, er en specialgruppe for småbørn, der
er forsinkede i deres udvikling på forskellige områder. Gruppen er en del
af daginstitutionen Rørskov i St. Rørbæk med plads til 7 børn. For tiden
er der 3 børn, der alle skal i skole til august 2008. Budgettet er
1.526.000 kr. med 157 ugentlige timer. Personaletimerne var tidligere
en del af de samlede støttepædagogressourcer i gl. Frederikssund
kommune.
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Regnbuen, der blev oprettet i 2002, er en specialgruppe på børnehuset
Bakkebo i Slangerup. Målgruppen er småbørn med vedvarende og generelle udviklingsvanskeligheder. Der er plads til 7 børn. For tiden er der
7 børn, hvoraf de 3 er fra andre kommuner. 1 barn skal i skole i 2008,
og 5 børn har alder til skole i 2009. Målgruppen svarer overvejende til
den lettere del af målgruppen for Åbjergvejens Specialbørnehave, som
Frederikssund Kommune overtager fra Region Hovedstaden pr. 1. januar 2009. Budgettet er 1.926.470 kr. (brutto) og 781.870 kr. (netto) på
grund af indtægter fra andre kommuner, og der er 164 timer ugentligt.
Stjernen er en specialgruppe, der har hørt under Hoffmeyers Hus i
Slangerup. Den blev oprettet i 2002, og den råder over velindrettede
lokaleforhold for denne målgruppe i Hoffmeyers Hus. Målgruppen er
småbørn med kontaktforstyrrelser – typisk inden for autismeområdet.
Der er plads til 7 børn, og for tiden er der 4 børn. Budgettet er 1.179.390
kr. med 133 timer ugentligt.
Det er fagområdets vurdering, at der fremadrettet vil være behov for
specialgrupper på følgende to områder i Frederikssund Kommune.
1. Børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder.
Her vil kommunens behov for specialgruppe være fuldt ud dækket ind
gennem overtagelse af Åbjergvejens Specialbørnehave til 1. januar
2009. Specialbørnehaven har siden sin start i 1974 udviklet en meget
stor specialekspertise i forhold til målgruppen. Frederikssund Kommune
har som værtskommune overtaget en forsyningsforpligtelse for denne
målgruppe for andre kommuner og dermed ansvaret for at sikre faglig
udvikling af den specialekspertise, der er udviklet for disse småbørn
med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. Det kræver en
børnegruppe af en tilstrækkelig størrelse på 15 – 20 børn.
Der eksisterer ikke i dag planer om oprettelse af lignende tilbud med
samme målgruppe som Åbjergvejens Specialbørnehave, i de kommuner, der traditionelt benytter dette tilbud. Det må derfor forventes, at der
også fremadrettet vil være efterspørgsel herfra til tilbuddet.
Der vil til sommeren 2009 kun være én elev tilbage i specialgruppen i
Regnbuen med skolestart i 2010. Det vil ikke være muligt at forudse
præcist, hvor mange nye småbørn, der måtte komme. Siden 1999 har
antal årligt nyindskrevne børn i Åbjergvejens specialbørnehave fra Frederikssund varieret fra 0 børn til 5 børn med et gennemsnit på 2,1 nyt
barn pr. år. Det samlede antal børn pr. år i Specialbørnehaven har været under 10 børn fra Frederikssund Kommune.
Det medfører, at der ikke vil være et tilstrækkeligt antal børn til, at Frederikssund Kommune kan råde over to specialtilbud til denne gruppe.
To tilbud vil med stor sandsynlighed medføre, at begge tilbud vil blive
fagligt udvandede. Målgruppen omfatter småbørn med meget omfattende udviklingsvanskeligheder – ofte med flere alvorlige handicaps med
behov for behandling af forskellige faggrupper og med anvendelse af de
nødvendige tekniske hjælpemidler. Nærheden til Skolen ved Kæret muliggør tætte relationer til den særlige fagekspertise fra tale-hørelærere
samt fysio- og ergoterapeuter.
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Det skønnes ikke muligt at indbygge disse faglige krav om udvikling af
et tilstrækkeligt fagligt miljø for denne målgruppe i en specialgruppe i en
almindelig daginstitution.
Det vil være muligt at etablere et tæt samarbejde mellem Åbjergvejens
Specialbørnehave og den nærliggende daginstitution Maglehøj for de
småbørn der vil kunne profitere af dette. Derved vil der fortsat kunne
opretholdes nogle af de fordele, som det kendes fra det tætte samarbejde mellem specialgruppen Regnbuen og den øvrige daginstitution i børnehuset Bakkebo.
En fortsættelse med tilbud i såvel specialbørnehaven som i Regnbuen
vil herudover økonomisk medføre svære styringsproblemer. I særlig
grad vil prisen på et barn kunne blive meget høj i specialgruppen Regnbuen, da der altid vil skulle være en basisnormering, der muliggør åbent
hele dagen og på alle åbningsdage. Det vil kunne medføre, at 2 elever
vil kunne komme til at koste næsten det samme som 7 elever (ca.1,9
million kr.).
Der vil således ikke være behov for at bibeholde specialgruppen Regnbuen, og det foreslås, at denne nedlægges pr. 1. august 2009 i forbindelse med at de fleste børn er overgået til skolegang. Det foreslås, at de
involverede personaleressourcer og øvrig økonomi overføres til kommunens støttepædagogkorps, og at personalet anvendes til at kvalificere og intensivere arbejdet for børn i alle daginstitutioner – inkl. SFO inden for de 3 tidligere nævnte målgrupper.
Forældrene orienteres i god tid om planerne, og der optages drøftelser
med BUPL om vilkår for ændringerne på personaleområdet.
2. Børn med svære kontaktforstyrrelser.
Det foreslås, at bibeholde specialgruppen Stjernen med uændret normering som en del af den kommende 0-6 års institution i Hoffmeyers
Hus. Eftersom det er sandsynligt, at der ikke altid vil være behov for at
sende 7 børn i specialtilbuddet, foreslås det, at personalet får mulighed
for en udadgående rådgivende funktion i dagsinstitutionerne i forhold til
arbejdet med andre småbørn med lignende eller lettere vanskeligheder
inden for samme målgruppe. Visitation til udadgående opgaver sker
gennem PPR på samme måde som ved de udadgående funktioner for
heldagsskolen Gyldenstenskolen.
Forslaget indebærer uændret økonomi.
Nedlæggelse af Spiren
Det foreslås, at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med, at
de sidste børn overgår til skolegang i sommeren 2008.
Personalet samt den involverede økonomi foreslås overført til kommunens støttepædagogkorps. De involverede personaleressourcer forventes at skulle medvirke til bl.a. at udvikle en mere kvalificeret indsats over
for børn med svære tale-sprogvanskeligheder samt til arbejdet med kvalificeret inklusion af småbørn i daginstitutionerne. Der er ikke tale om en
udvidelse af serviceniveauet, idet der ikke forventes færre børn inden
for denne målgruppe, men forslaget afspejler at denne børnegruppe i
videre omfang fastholdes i normalmiljøet.
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De samlede forslag er formuleret således, at kun ganske få børn og
forældre bliver berørt af dem – formentligt kun ét barn fra Regnbuen,
der først skal i skole til august 2010. Der vil selvfølgelig blive aftalt den
mest hensigtsmæssige aftale for dette barn sammen med forældrene.
Forslagene har været drøftet på møder med ledelse og personalegrupper alle tre steder, og der har været aftalt en høringsprocedure med
BUPL. Det er ligeledes aftalt med BUPL, hvorledes de involverede ændringer for personalet behandles med respekt for gældende regler for
dette.
Der er vedlagt 4 høringssvar.
Bevilling:

Ingen ny økonomi.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der skal aftales en overflytning af personale til støttepædagogkorpset
med BUPL.
Budgettet til støttepædagogkorpset udgør i 2008 9,85 mio. kr. Med den
foreslåede nedlæggelse af Regnbuen fra 1. august 2009 samt Spiren
fra 1. august 2008 overflyttes ressourcerne til støttepædagogkorpset.
Budget 2008 kan herefter opgøres til 10,487 mio. kr. i 2008, 11,703 mio.
kr. i 2009 og 12,159 mio. kr. i 2010, jf. nedenstående tabel.
Budget 2008
Støttepædagogkorps
Regnbuen foreslås nedlagt 1.9.2009
Spiren foreslås nedlagt 1.9.2008
Nyt budget støttepædagogkopset

Bilag:

Indstilling:

Budget
Budget
2009
2010
9.850.730 9.850.730
9.850.730
325.779
781.870
635.833 1.526.000
1.526.000
10.486.563 11.702.509 12.158.600

1. Notat af 17. april 2008 om forslag til fremtidig organisering af de
eksisterende specialgrupper i Frederikssund Kommune.
2. Høringssvar af 14. marts 2008 fra bestyrelsen i Børnehuset Bakkebo.
3. Høringssvar af 11. marts 2008 fra sikkerhedsgruppen i Børnehuset Regnbuen.
4. Høringssvar fra leder af Spiren.
5. Høringssvar fra BUPL.
6. Virksomhedsplan for Specialbørnehaven på Åbjergvej 2007 (udsendes i papirform).
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller med baggrund i ovenstående samt vedlagte notat af 17. april 2008, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:
1. at specialgruppen Regnbuen nedlægges pr. 1. august 2009, og
ressourcerne overgår til støttepædagogkorpset.
Alternativt hjemtages besparelsen på det samlede budget på
781.870 kr. (netto).
2. at specialgruppen Stjernen videreføres uændret og med udadgående funktioner som en del af den integrerede institution i
Hoffmeyers Hus.
3. at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med at de sidste børn overgår til SFO og skole i sommeren 2008. Ressourcerne (svarende til 1,526 mio. kr.) overgår til støttepædagogkorpset.
11

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Beslutninger:

Mødet den 5. maj 2008

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 34:
Anbefalet, idet Opvækst- og Uddannelsesudvalget ønsker at ressourcerne tildeles støttepædagogkorpset, samt at opvækst- og Uddannelsesudvalget indenfor en 2-årig periode forelægges en evaluering af den
nye ordning.
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Sag nr. 35

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Hoffmeyers Hus

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog med budget 2008, at bygningerne, der tidligere indeholdt Hoffmeyers Hus i Slangerup efter en ombygning skal rumme en
daginstitution til afhjælpning af efterspørgsel af dagtilbud i Slangerup
blandt andet begrundet i nedlæggelse af midlertidige pavilloner ved
daginstitutionen Kroghøj samt lukningen af deltidsbørnehaven Sælen.
I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2008 blev der afsat
2,467 mio. kr. til ombygning af lokalerne til en integreret institution. Efter endt ombygning vil bygningerne kunne rumme 24 vuggestuepladser
og 20 børnehavepladser.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. Afdelingen for Kommunale Bygninger
vurderer, at de samlede udgifter i forbindelse med ombygningen ikke
kan gøres for under 3,205 mio. kr., hvorfor ombygningen overskrider
den afsatte anlægsbevilling.
Institutionen vil efter planen kunne stå færdig i sensommeren 2008.
Af budgetvedtagelsen fremgår det, at den nye institution skal fungere
som en afdeling af en af de eksisterende institutioner i Slangerup. Afdelingen for Dagtilbud planlægger derfor, at den nye institution tilknyttes
Børnehuset Bakkebo i Slangerup.

Bevilling:

Udgiften til ombygning af Hoffmeyers Hus er opgjort til 3,205 mio. kr.
Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,467 mio. kr. på investeringsoversigten for år 2008. Resterende 0,738 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2008.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 er bl.a. aftalt, at kommunernes anlægsudgifter under ét ikke må overskride de vedtagne budgetter for 2008.
Merudgiften på 0,738 mio. kr. kan finansieres af mindreudgift til udbygning af Nordstjernen, hvor der i budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb
på 8,385 mio. kr. Udgiften er opgjort til 3,0 mio. kr.

Bilag:

1. Overslag over ombygningsudgifter.
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Mødet den 5. maj 2008

Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der frigives 2,467 mio. kr. af anlægsbevillingen til ombygningen af Hoffmeyers Hus. Beløbet finansieres af det i budget
2008 afsatte rådighedsbeløb på 2,467 mio. kr.
2. at der ydes en tillægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i
år 2008 på 0,738 mio. kr.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 35:
Anbefales, idet Opvækst- og Uddannelsesudvalget peger på, at det
resterende beløb på Nordstjernens anlægsbevilling finansierer overskridelsen.
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Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 5. maj 2008

Sag nr. 36

Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Nordstjernen

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og uddannelse

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2008 blev der afsat
8,385 mio. kr. til en udbygning af Vuggestuen Nordstjernen i Landsbyen i Skibby således at den nuværende vuggestuekapacitet på 25 vuggestuepladser udvides med ca. 30 børnehavepladser.
Udbygningen vil inddrage nogle af de ledige huse i den tidligere flygtningelandsby og vi herudover indrette gårdspladsen til ny legeplads for
såvel vuggestue som børnehavebørn.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter i forbindelse med
ombygning af skolerne er opgjort til ca. 3 mio. kr., hvilket er væsentlig
lavere end det afsatte beløb til formålet. Dette skyldes primært, at der
tidligere har været arbejdet med at etablere en større enhed end efterspørgslen med de nyeste prognosetal foreskriver. Udbygningen er derfor tilpasset behovet. Institutionen vil i øvrigt fortsat kunne udbygges
såfremt der opstår behov herfor.
Den nye børnehaveafdeling vil efter planer kunne stå færdig i sensommeren 2008.

Bevilling:

Udgiftsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb på
investeringsoversigten for år 2008:
Projektnummer 514508 Ny institution i Skibby udgift 8,385 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Overslag over ombygningsomkostninger.
Dagtilbudschefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at der frigives 3 mio. kr. af anlægsbevilling til udbygning af
Nordstjernen.
Beløbet finansieres af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb
på 8,385 mio. kr.
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Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Beslutninger:

Mødet den 5. maj 2008

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2008, sag nr. 36:
Anbefalet.
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Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Sag nr. 37

Mødet den 5. maj 2008

Meddelelser

•

Dialog møde med dagtilbudsområdet flyttes fra den 2. juni 2008 til den 27. august 2008.

•

Orientering om MED-udvalgs udtalelse fra Sognegårdsskolen og Møllegårdsskolen.

•

Orientering om analyse af madprodukterne på 0-6 årsområdet.

•

Det optimale centraliseringsprojekt.

•

Lars Kristensen er ansat som skoleleder på Marbækskolen.

•

Næste udvalgsmøde er den 9. juni 2008 kl. 15.30.
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Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 5. maj 2008

Underskriftsblad.

Anne Mette Worch

Mads Bondo Dydensborg

Jesper Henriksen

Guri Bjerregaard

John Schmidt Andersen
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