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FR ED ER IK SSU N D KOMMUNE

V
U D SK R IFT
Børn og Ungeudvalget

7. maj 2001 kl. 16.30

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Tony R.D. Frederiksen
Egon Agerlin deltager i mødet.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 19.10
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Saq nr. 32
Skolebestyrelse på Gyldenstenskolen
Saq nr. 33
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på vejstrækningen St. Rørbæk ved
daginstitutionen Rørskov
Saq nr. 34
Drøftelse af principper for decentralisering

Lukket møde

LUKKET SAG
Sag nr. 35
Ændringer på dagpasningsområdet
Sag nr. 36
Eventuelt

Sag nr. 30

Orientering
Ventelisten
EA orienterede om ventelisten.
Forbrug af ekstra pladser
Der er p.t. brugt 13 pladser af de tildelte ekstra pladser
Konflikten på Stenhøjgård Turnus
EA orienterede om Stenhøjgård konflikten. Parterne skal til
møde i forligsinstitutionen den 9. maj 2001.
Evaluering af anderledes indskoling
Der er igangsat en evaluering af samarbejdsrelationerne i
indskolingen. Et resultat forventes til mødet i juni.
Samarbejdstid i anderledes indskoling
EA orienterede om samarbejdstid i indskolingen.
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Ændringer i arbejdsbeskrivelser for konsulenter
Ændringerne af arbejdsbeskrivelserne afventer forhandling
med DLF.
Midtvejsrapport om skolestart
Midtvejsrapporten drøftes under orientering på næste møde.
Kan findes på www.uvm.dk.
2- sprogsstimulering, folkeskolelovens § 4A. Bilag medsendes.
Evaluering af 2-sprogsstimuleringen taget til efterretning.

Sag nr. 31

Budgetopfølgning pr. 30. april 2001.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2001 for Børn- og
ungeudvalget (104).

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Budgetopfølgningsskema udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. maj 2001:
Taget til efterretning.

Sag nr. 32

Skolebestyrelse på Gyldenstenskolen

Journal nr.:

17.01.01

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Når Bakkeskolen og Kølholmskolen sammenlægges skal der
oprettes en skolebestyrelse.
Bestyrelsen vælges samtidig med de øvrige skolebestyrelser
i foråret 2002.
Bakkeskolen har tidligere haft en bestyrelse bestående af
skole- og kulturdirektøren, chefspykologen, skolens leder,
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medarbejderrepræsentanter og Per Bille Henriksen som
formand.
Forvaltningen foreslår en ny bestyrelse sammensat således:
3 forældrevalgte fra Kølholmskolen (vælges for 4 år)
3 forældrevalgte fra Bakkeskolen/Bakketoppen (vælges for 1
år)
2 medarbejderrepræsentanter (vælges for 1 år)
1 repræsentant fra børn- og ungeudvalget
1 sekretær, skolens leder
Skolens souschef har mulighed for at deltage.
I en overgangsperiode på 2 år tiltrædes bestyrelsen af skoleog kulturdirektøren.
Der afsættes kr. 17.000 i budgettet for 2002 til bestyrelsen,
som på de øvrige skoler
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Kr. 17.000 indregnes i budget 2002 og i overslagsårene
-

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at børn- og ungeudvalget godkender
at der etableres en skolebestyrelse på Gyldenstenskolen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. maj 2001:
Indstillingen godkendt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sag nr. 33

Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på
vejstrækningen St. Rørbæk ved daginstitutionen Rørskov

Journal nr.:

17.21.05

Lovgrundlag:

Vejloven

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i daginstitutionen Rørskov har i brev af 27.
februar 2001 ønsket at der etableres et fortov fra St. Rørbæk
til daginstitutionen Rørskov.
Forvaltningen har bedt Frederikssund politi om en vurdering
af trafiksikkerheden på strækningen. Politiet har svaret, at der
er etableret adskillelse af de svage og stærke trafikanter i
form af stien langs marken fra Morbærvænget til
daginstitutionen Rørskov. Politiet ønsker ikke at tage stilling
til, om nogle brugere derved får en langt længere vej til
daginstitutionen Rørskov, når de skal benytte stien.
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Forvaltningen har herefter bedt Teknisk forvaltning komme
med forslag til at øge trafiksikkerheden på vejstrækningen.
Teknisk udvalg behandler Teknisk forvaltnings forslag på
møde den 7. maj 2001 og Teknisk udvalgs beslutning vil
foreligge på børn- og ungeudvalgets møde samme dag.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Brev af 5. april 2001 fra Frederikssund politi.
Brev af 24. april 2001 fra Børne- og kulturforvaltningen til
Teknisk forvaltning.

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af forslag til at øge trafiksikkerheden
på vejstrækningen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. maj 2001:
Sagen udsættes til mødet i juni, idet udvalget ønsker Teknisk
forvaltnings alternative forslag til forbedring af
trafiksikkerheden. Jfr. Børne- og kulturforvaltningens tidligere
henvendelse til Teknisk forvaltning af 24. april 2001.

Sag nr. 34

Drøftelse af principper for decentralisering

Journal nr.:

00.15.02

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget har ønsket at drøfte principper for
decentralisering.
Regelsæt for økonomisk decentralisering vedlægges.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Regelsæt for økonomisk decentralisering.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget drøfte
principper for decentralisering.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. maj 2001:
Udvalget ønsker i forbindelse med budget 2002
forvaltningens forslag til en revurdering af vikarmidlerne.

Sag nr. 36

Eventuelt
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Udvalget drøftede vedligeholdelse af udendørsarealer i relation
til den ændrede timebetaling af Teknisk forvaltning.
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