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Formandens
initialer:

JJKULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 6. august 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:
Kl. 14.00 redegør ledende bibliotekar Kim
Rømer Krogh for EDB-anlæg for
biblioteket.
1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
S.O.I.F. "nyt", juni 1991 og
"75 år - jubilæumsskrift",
(omdeles)
b)
Frederiksborg Amt LOKALISERING fremsender
"nyhedsbrev", juli 1991.
(ligger til gennemsyn)
c)
Konsulentfirmaet Bo Andersen fremsender
program for kurset om
folkeoplysningsudvalgets arbejdsopgaver,
ansvar og kompetence.
Kurset afholdes 30. - 31. august 1991
medlemmer af folkeoplysningsudvalgene og
repræsentanter fra forvaltningerne i
Frederikssund, Ølstykke, Stenløse,
Jægerspris, Skibby og Slangerup kommune,
(ligger til gennemsyn)
d)
Slangerup bibliotek fremsender til
orientering et eksemplar af
folkebibliotekets nye plastposer fra
firmaet Kom Media.
Biblioteket gør opmærksom på, at det for
Kom Media har været svært at tegne
annoncer inden for Slangerup kommune,
hvorfor biblioteket har accepteret
enkelte udenbys annoncører.
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e)
Slangerup bibliotek fremsender
årsberetning for 1990.
(omdeles)
f)
Lederen af fritidsklubben har opsagt sin
stilling.
På møde den 2.7.1991 med Pædagogisk
Kartel blev det aftalt, at man i. h.t.
tidligere aftale opslår stillingen som
afdelingsleder for SFO incl. klubafsnit.

g)

Undervisnings- og forskningsministeriet
fremsender til orientering lov nr. 411 af
6. juni 1991 Lov om friskoler og private
grundskoler m.v.
Forvaltningen gør opmærksom på følgende
bestemmelse i lovens § 28:
"Til skolefritidsordninger ved frie
grundskoler betaler elevens bopælskommune
bidrag til staten, som svarer til statens
tilskud pr. årselev, jf. § 15, stk 1".
(ligger til orientering)
2.
FREMTIDIG STRUKTUR I
SKOLEFRITIDSORDNINGER.

Pr. 1. august 1991 er kommunens tre
skolefritidsordninger opbygget under
følgende betingelser:
UVELSE S F O :
Alle skolebørn BH.kl. -6. kl. kan
indmeldes og betaler fuld SFO pris
(kr. 825/md) uanset klassetrin.
LINDEGÅRD SF O :
Modtager kun børn fra Bh.kl.,
1. og 2. kl.
BYVANG S F O :
Modtager børn fra Bh.kl., 1. og 2. kl. og
har herudover et klubafsnit, der skal
modtage alle børn i 3. - 6. kl. fra
Byvang- og Lindegårdskolen, der ønsker
optagelse og til forældrebetaling på
henholdsvis kr. 370/md. for børn i 4. 6. kl. og kr. 470/md. for børn i 3. kl.
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Konsekvenserne af denne løsning indebærer
forskellige vilkår for børnene i de tre
ordninger. Endvidere må man forvente, at
Byvangskolens klubafsnit vil få flere
børn - primært fra Lindegårdskolens
distrikt.
Dette kan lokalemæssigt godt lade sig
gøre, men afskærer dog Byvangskolen fra
på længere sigt at kunne optage 2 spor i
skolen (se bilag med talmateriale).
Et andet løsningsforslag kunne derfor
være at oprette skolefritidsordninger med
klubafsnit på alle tre skoler.
Dette forslag vil give ensartede vilkår
for eleverne. Byvangskolens SFO vil blive
betydelig mindre med deraf mere plads til
skole. Til gengæld vil forslaget kræve en
større udbygning på Lindegårdskolen, da
denne SFO herefter skal beholde sine
"egne børn" i klubafsnit.
De økonomiske konsekvenser vil formentlig
på længere sigt (5 - 10 år) være de samme
i begge forslag. På kort sigt
( 1 - 5 år) vil forslag 2 kræve større
investering (byggeri ved Lindegård
skolen) .
Såfremt den nuværende struktur fastholdes
er der allerede på nuværende tidspunkt
behov for en udbygning ved
Lindegårdskolen.
Med henblik på en e v t . fysisk udvidelse
af SFO ved Lindegårdskolen bedes
kulturelt udvalg drøfte de to forslag.
./.

Bilag med talmateriale vedlægges.
17.13.01 A 21
3.
FORÆLDREBETALING VED
SKOLEFRITIDSORDNINGER I FERIER.
Såvel i 1990 som i indeværende år kan det
konstateres, at en del forældre udmelder
deres børn af SFO i ferieperioden ( juni,
juli, august) for derefter at indmelde
børn igen efter ferien.
I år har man for enkelte børn modtaget
udmelding og indmelding igen i samme
meddelelse.
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Ved disse ferieudmeldinger mister kommu
nen indtægter i relation til budgetteret
forældrebetaling.
Kulturelt udvalg bedes drøfte, om der
skal iværksættes forholdsregler.
Forvaltningen kan oplyse, at Søllerød
kommune opkræver betaling for den
udmeldte periode for børn, der indmeldes
igen umiddelbart efter ferien.
17.13.01 0 29
4.
BUDGETJUSTERING VEDR. SØSKENDERABÅT.
Kommunernes Landsforening meddeler i
skrivelse af 3.6.1991, at folketinget har
besluttet, at der indføres en
obligatorisk søskenderabat på
dagt i 1budsområdet.
På grundlag af den vedtagne søskenderabat
har økonomisk forvaltning foreløbig
beregnet, at det for skolefritids
ordningerne for resten af finansåret 1991
vil betyde en merudgift på kr. 125.000.
17.13.01 0 29
5.
SALG AF EJENDOM TIL KFUM-SPEJDERNE.
Byrådet har tidligere godkendt, at
spejderhytten på Mosebuen 2 overdrages
KFUM-spejderne, og arealet omkring hytten
udlejes for en 10-årig periode.
Advokaterne Gyde Poulsen/Allan Feodor
Nielsen udfærdigede såvel skøde som
lejekontrakt. Imidlertid har
tinglysningskontoret afvist sagen med
henvisning til udstykningslovens § 1, der
ikke tillader salg af ejendom og derefter
udlejning af jorden, hvorpå bygningen er
beliggende.
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Det bedes herefter afklaret, om også
grundarealet skal overdrages til
spejderne.
Teknisk forvaltning oplyser:
Slangerup Kommune har en forpligtelse
overfor beboerne i den kommunale udstyk
ning "Øvejsudstykningen" (Lupinvej, Tuli
panvej, Vinkelvej), idet man i forbindel
se med salg af de ca. 70 villaparceller
har udlagt et offentligt boldspilareal på
matr. nr. 18 ab (grunden med spejderhyt
ten) .
Situationen er nu den, at enten må KFUM
leje jord og bygning, som foreslået af
Advokat Bent Hansen, eller KFUM må gives
skøde på bygning og jord.
Ved matrikulær tilskødning af arealet er
der 2 muligheder. Enten får KFUM skøde på
hele 18 ab, med en forpligtelse om, at
boldspilarealet har Slangerup Kommune
brugsret og vedligeholdelsespligt på, til
offentligt formål "grønt område", eller
at den del af 18 ab, spejderne kan få rå
deret over, tilskødes dem, ved en matri
kulær frastykning af arealet.
Landinspektøren anslår, at frastykning af
en del af matr. nr. 18 ab vil beløbe sig
til ca. 20.000 kr.
Kulturel forvaltning kan oplyse, at jord
og bygning ikke kan lejes ud til
KFUM-spejderne, idet kommunen ifl.
folkeoplysningslovens § 22 skal anvise
ledige offentlige lokaler og
udendørsanlæg til virksomhed inden for
lovens rammer.
Det kan oplyses, at KFUM spejderne ikke
er kontaktet vedr. sagen.
82.02:19.09 G 01
6.
VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN.

I lighed med øvrige skoler har forvalt
ningen udarbejdet udkast til styrel
sesvedtægt for musikskolen.
Forvaltningen foreslår, at styrelses
vedtægten sendes til udtalelse i musik
skolens bestyrelsen.
./.

Kopi af udkastet til styrelsesvedtægten
vedlægges.
20.07 P 24
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7.
RETNINGSLINIER FOR REGNSKABSAFLÆGGELSE
FOR TILSKUD INDEN FOR FRITID.
a) undervisningstilskud
b) aktivitetstilskud
c) lokaletilskud
Orientering om nuværende praksis herefter drøftelse af kommende praksis.
Folkeoplysningsudvalget indstiller, at
der indsendes regnskab i forbindelse med
undervisningstilskud og lokaletilskud
efter retningslinier i bilag 3, punkt 5
og bilag 6A, punkt 5 i vedtægt for
styrelse af folkeoplysningen i Slangerup
kommune.
./.

Kopi af de nævnte bilag vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget indstiller
endvidere, at der ikke forlanges regnskab
i forbindelse med udbetaling af
aktivitetstilskud, dog således at
regnskab skal afleveres ved forlangende.
18.00 P 21

8.
RETNINGSLINIER FOR TILDELING I
FORBINDELSE MED LÅN AF OFFENTLIGE
LOKALER.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til
retningslinier for tildeling i forbind
else med lån af offentlige lokaler til
fritidsaktiviteter.
Folkeoplysningsudvalget, den 18.6.1991:
Anbefales.
./.

Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
vedlagte forslag.
82.00:18.00 A 26
9.
RETNINGSLINIER FOR LOKALETILSKUD I
FORBINDELSE MED UNDERVISNING FOR VOKSNE.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til
retningslinier for lokaletilskud i for
bindelse med undervisning for voksne.
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Folkeoplysningsudvalget, den 18.6.1991:
Anbefales.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
vedlagte forslag.
82.00:18.03 A 26
10.
AMTSARKÆOLOGISK SAMARBEJDE.

Færgegården, Jægerspris fremsender
a) til orientering:
regnskab for 1990
b) til godkendelse:
budget for 1992.
Kopi af materialet vedlægges.
11.
BUDGET FOR 1992 OG OVERSLAGSÅRENE.
Der henvises til den udleverede
budgetmappe af 26.6.1991, som venligst
bedes medbragt.
Endvidere henviser forvaltningen til
kulturelt udvalgs behandling af budgettet
på møde den 24.5.1991.
0 0 . 0 1 0 02
12.
ØKONOMIRAPPORTERING.

Kopi af regnskabsrapport pr. 15.7.1991
vedlægges.

13.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.

MEDDELELSER TIL PRESSEN

Mødet slut kl
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