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Eventuelt.

Sag nr.55

Orientering
Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder
Pladsoversigt
Udleveres på mødet

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr.
55:
Pladsoversigt ej uddelt, udsendes med referatet.
Bente Nielsen orienterede om møder med Oppe Sundby Skole og
Højvang.

Sag nr. 56

Principper for ekskursioner, Lejrskoler og
Skolerejser/hytteture

Journal nr.:
Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Åbjergskolen har udarbejdet principper for ekskursioner,
Lejrskoler, Skolerejser/hytteture. Der er rejst spørgsmål ved
legaliteten af principperne og det blev i udvalgets møde den 7.
august besluttet at optage punktet til behandling i næstkommende
møde.
Undervisningen i folkeskolen er som udgangspunkt gratis.
Vejledningen på området tager i hovedsagen sigte på at forældre
med mindre økonomisk formåen ikke udsættes for et pres fra
skolen og fra andre forældre i forhold til at finansiere deres børns
deltagelse.
Vejledningen skelner mellem skolerejser og lejrskoler. Begrebet
hyttetur bør henføres til et af disse begreber for at undgå
usikkerhed.
Lejrskoler:
Det følger af lovens § 50, stk. 6, at kommunen afholder alle
udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Det
indebærer, at kommunen skal betale alle udgifter, der er
forbundet med lærernes deltagelse, samt alle udgifter, der er
forbundet med elevernes transport, ophold, entréudgifter og
lignende.
Ud over en eventuel forplejning (30-50 kr pr døgn niveau 1998) vil
der ikke påhvile forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk i
forbindelse med deres børns deltagelse i en lejrskole.
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Der er imidlertid intet til hinder for, at forældrene gennem fælles
opsparing eller på anden måde i fællesskab kan have tilvejebragt
midler, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af kommunen
eller skolen. Der tænkes på tilfælde, hvor man samler ind eller
afholder aktiviteter, hvorved man tjener penge, der kan give
eleverne mulighed for yderligere oplevelser på turen, fx i den
periode, der må betegnes som elevernes fritid. Som eksempel
kan nævnes en biograf- eller teatertur, der ligger uden for
lejrskolens undervisningsmæssige formål.
Skolerejser
1modsætning til lejrskoler er det væsentlige formål med en
skolerejse ikke undervisning i et emne eller lignende som led i
den daglige undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et
supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til
den daglige undervisning,
Skolereiser er derfor et skolebaseret supplement/alternativ til den
almindelige undervisning.
Det indebærer, at formålet med rejsen skal ligge inden for
folkeskolelovens formål og rammer uden at være en integreret del
af den klasse- eller holdbaserede undervisning. Elevernes
deltagelse må ikke være en nødvendig forudsætning for at kunne
følge klassens eller holdets undervisning, og de elever, der ikke
deltager vil derfor ikke miste noget i undervisningsmæssig
henseende.
Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser, men alle
elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage, uanset om
eleven eller dennes forældre har medvirket til at dække de
udgifter, der ikke dækkes af kommunale midler.
Der vil ikke kunne opkræves en individuel elevbetaling for
deltagelse i en skolerejse, bortset fra udgiften til forplejning. Der
vil imidlertid være mulighed for at supplere kommunens betaling
til rejsen med frivilligt indsamlede midler. En indsamling kan fx
have form af bidrag over længere tid til en klassekasse. Her bør
det tilstræbes, at modtagelse af bidrag fra indsamlinger og fælles
arrangementer mv. organiseres på en sådan måde, at ingen
elever eller forældre føler sig mindreværdige. Bidragene vil fx
kunne gives anonymt eller på en måde, hvor det kun er den
pågældende, der forestår indsamlingen, der har kendskab til de
enkeltes bidrag. Midlerne kan efter aftale benyttes til at afholde
visse fælles udgifter for klassen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler overfor Børn- og Ungeudvalget at
1. skolen pålægges at udarbejde principper der er i
overensstemmelse med den gældende vejledning - særligt

1. Åbjergskolens regelsæt udsendt i forbindelse med møde
den 7. august 2006
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at det sikres, at forældre med mindre økonomisk formåen
ikke sættes under pres.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr.
56:
Taget til efterretning.

Sag nr. 57

Evaluering af Fælles Klub Frederikssund

Journal nr.:

Jr. Nr.: 160600 P22

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I forbindelse iværksættelsen af fællesledelsen på klubområdet i
Frederikssund Kommune blev det aftalt, at der i 2006 skal ske en
ekstern evaluering af forsøget.
I forbindelse med et møde mellem administrationen og BUPL blev
det aftalt at følgende firmaer blev indbudt til at foretage
evalueringen.
•
•
•
•
•

CASA
CUBION
Danmarks Evalueringsinstitut
Holstein ApS
KLEO

CASA, Holstein ApS og CUBION har fremsendt tilbud på
opgaven. Danmarks Evalueringsinstitut har meddelt de ikke kan
løse opgaven, mens der ikke er modtaget reaktion fra KLEO.
Det er således tre indkomne tilbud, der er vurderet af
administrationen.
De tre tilbud adskiller sig betydeligt fra hinanden og såvel CASA's
som CUBION's fremstår umiddelbart mere fuldstændigt og
gennemarbejdet inden tilbuddet fra Holstein ApS.
CASA beskriver således evalueringsdesign og omfanget af
evalueringen er ligeledes fastsat. CASA's evaluering munder ud i
et slutnotat, der afleveres til forvaltningen og BUPL.
CUBION har ganske detaljeret beskrevet såvel målepunkter som
faktiske evalueringsredskaber og aktiviteter.
CUBION afslutter evalueringen med udarbejdelse afen
evalueringsrapport indeholdende beskrivelse af de konkrete
erfaringer, en beskrivelse af gode ideer til anvendelse ved
lignende Organisationsændringer og en række anbefalinger af
hvorledes erfaringerne kan bruges ved den fremtidige
organisering af klubområdet i Ny Frederikssund Kommune.
Tilbuddet fra Holstein ApS er ikke beskrevet i samme
detaljeringsgrad, men det fremgår at denne detaljering vil ske
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efter et indledende møde. Det fremgår af tilbuddet, at den
ledelsesmæssige evaluering foretages af et 3. firma nemlig
VALUATOR, med baggrund i at Holstein tidligere har fungeret
som konsulent for fællesledelsen af klubområdet i Frederikssund.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Samlet set vurderet Forvaltningen at tilbuddet fra CUBION
fremstår som det mest interessante. Der er en tydelig vægtning af
dialog og inddragelse i gennem hele evalueringsprocessen. Det
er Forvaltningens vurdering at CUBION leverer den mest
omfattende og den mest fremadrettede evaluering i forhold til den
afsatte økonomiske ramme.
CASA's og CUBION's tilbud holder den afsatte ramme på 80.000
kr. Der er ikke økonomi på tilbuddet fra Holstein, men det
forudsættes at denne naturligvis også respekterer den udmeldte
ramme. Der er afsat midler til evalueringen på Klubområdet.
Ingen
Ingen
Forvaltningen anbefaler overfor Børn- og Ungeudvalgets at
1. evalueringstilbuddet fra CUBION vælges.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr.
57:
Indstillingen godkendt, evalueringen iværksættes hurtigst muligt.

Sag nr. 58
Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Evaluering af pilotprojektet ’’Støttekorpsets 3. ben”

Børne- og kulturforvaltningen
Pilotprojekt Støttekorpsets 3. ben er i august 2006 blevet afsluttet
med udarbejdelse af evalueringsrapport for projektet.
Evalueringsrapporten fremlægges til udvalgsdrøftelse
Konstitueret chefpsykolog Bernt Jensen vil i udvalgets møde
gennemgå evalueringsrapporten for udvalget.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anbefaler overfor Børn- og
ungeudvalget
1. At evalueringsrapproten drøftes

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr.
58:

1. Evalueringsrapport ’’Støttekorpsets 3. ben”

Taget til efterretning.
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Høring ved forslag til sammenhængende Børn og Ungepolitik

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:

Børne- og kulturforvaltningen
Lov om Social Service
Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anbefaler overfor Børn- og
ungeudvalget
1. At forslaget drøftes, samt eventuelle anbefalinger
videresendes til Opvækst- og Uddannelsesudvalget i
Ny Frederikssund Kommune.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr.
59:

Forslag fremlagt på Frederikssund Kommunes hjemmeside

Udvalget opfordrer Opvækst- og Uddannelsesudvalget til at
lægge vægt på
■ At skabe klare tydelige overgange mellem de forskellige
tilbud i såvel offentlig som privat regi.
■ At fastholde fokus på sproglig stimulering indenfor
dagpasningsområdet.
■ At der formuleres præcise målsætninger, der er realistiske i
forhold til den økonomiske ramme.
■ At der formuleres en visionær sammenhængende B&U
politik.
■ At politikken formuleres, så den virker som et dynamisk
redskab for medarbejdere og institutioner.
■ At den sammenhængende B&U politik lægger vægt på tidlig
indsats, og indretter sine målinger og indsatser i forhold
hertil.

Sag nr. 60
Journal nr:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Pladskapaciteten i Frederiksssund Kommune

Børne-og Kulturforvaltningen
Lov om social service
Ifølge prognosen er der ikke noget der indikerer, at kapaciteten på
dagtilbudsområdet i nuværende Frederikssund skal øges.
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Boligprogrammet der ligger til grund for befolkningsprognosen, er under
revision, idet forudsætningerne ikke holder i 2006. Den forskydning der
er tale om, kan få betydning for 2007. Teknisk forvaltning er
opmærksom på problemstillingen.
Tages der udgangspunkt i det statistiske materiale der er tilgængelig i
dag, så ser det ud til at kapaciteten er stor nok. Derudover forventes et
større fald i fødselsraten for 2006. Hvilket får positiv indflydelse på
kapaciteten.
Dækningsgraden for de 0-2 årige er 70% og for de 3-5 årige er 95%.
Prognose
2006
2007
2008

0-2 årige
692
703
675

70 %
484
492
472

3-5-årige
835
803
786

95 %
793
763
746

Kildemateriale fra økonomiafdelingen til NFK.

Kapaciteten i 2006
519
(Vug. 319 + dagpi. 200)

798 + 2 + 28 turnus

Som det fremgår af tallene balancerer de indenfor kapacitetens ramme.
Dækningsgraden for de 0-2 årige er sat lidt højere end den der er i dag.
Der er noget der tyder på, at dækningsgraden er stigende for de 0-2
årige. Dækningsgraden på 70 % er den der arbejdes med i Ny
Frederikssund Kommune.
Kommer der et større pres på kapaciteten i 2007, på grund af
forskydninger i boligprogrammet, kommer det under alle
omstændigheder først hen på efteråret.
I 2007 er der 27 ledige pladser til de 0-2 årige og der er 37 ledige
pladser til de 3-5 årige ekskl. turnus. Hvilket betyder, at der er plads til
en mindre stigning i børnetallet hvis det er det scenarie der viser sig i
2007.
I 2008 ser tallene endnu bedre ud, der er en ledig kapacitet til de 0-2
årige på 47 pladser og til de 3-5 årige er der 54 pladser.
Der er en prognose der er bygget op omkring skoledistrikterne. Der
giver et overblik over hvor afvigelserne eventuelt måtte være.
Prognosematerialet indikerer at børnetallet forøges i bymidten og i
Græse Bakkeby.
Skulle det overvejes at opfører en ny institution, af hensyn til en bedre
service, og dermed lukke ned et andet sted, der vil det være bedre at
placerer den i Græse Bakkeby. Græse Bakkeby har 3 integrerede
institutioner med plads til 216 BHE. Der er et behov i 2006 på 289 BHE.
Nedenstående skema der viser pladsoversigten fra november og de
følgende måneder frem, ændrer ikke billedet på af, at kapaciteten
balancerer på et knivsæg. Der er et mindre underskud af pladser, men
erfaringen fra visiteringen er, at det vil kunne klares indenfor de
bevægelser der hele tiden er på området. Billedet har ikke forandret sig
væsentligt fra de pladsoversigter der tidligere er blevet udarbejdet.
Hvilket indikerer, at tilflytningen af børnefamilier er skubbet et år frem i
forhold til boligprogrammet.
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12

16

19

BØRNEHAVE

5

5

5

LEDIGE PLADSER I DAGPLEJE

2

5

5

VUGGESTUE

4

3

8

BØRNEHAVE

11

7

3

MANGLENDE PLADSER
VUGGESTUE
BØRNEHAVE

-6
6

-8
2

-6
-2

LEDIGE PLADSER IHT VIPPEN

Bevilling:
Økonomiske og
personale-mæssige
bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Beslutninger:

Ingen
Ingen

Ingen
Forvaltningen indstiller at Børn og Unge udvalget tager redegørelsen til
efterretning og oversender den til videre behandling i Opvækst- og
Uddannelsesudvalget i Ny Frederikssund Kommune.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2006 sag nr. 60:
Taget til efterretning.

Sag nr. 61

Eventuelt.

Beslutninger:

Intet.
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