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Sag nr. 88

Godkendelse af takster – Budget 2009

Journal nr.:

Sagsnr. 014378-2008

Sag fra:

Budgetchefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedlagte takstark indeholder de beregnede takster for budgetåret 2009.
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2009, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2008.
Taksterne fremsendes til udvalgets orientering.
Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de
økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2009.
Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 18. november 2008.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Indstilling:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2009.

1. Takstark 2009, beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2009.
Budgetchefen indstiller:
1. at fagudvalgene indstiller taksterne indenfor sit område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
88:
Indstilles godkendt.
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Sag nr. 89

Afsluttende rapport fra ”Inklusionsprojektet i daginstitutioner”

Journal nr.:

16.06.00 A50 / pboer

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har i to år arbejdet med inklusion og børn med
særlige behov, i et projekt med udgangspunkt i daginstitutionen.
Projektet er blevet til på baggrund af midler fra Familiestyrelsens pulje
”forbedret kvalitet i dagtilbud”.
Projektet har tre overordnede mål:
1. Mindst 12 institutioner deltager i projektet i løbet af de to år det
varer.
2. De deltagende institutioner skal udvikle kompetencer til at inkludere børn med særlige behov, både hvad viden, metode, kultur
og pædagogik angår. Målet er at opkvalificere gennem projektets
faglige erfaringer, og at disse erfaringer bliver synliggjort i beskrivelser af daginstitutionens indsats med inkluderende pædagogik.
3. Projektet skal udvikle gangbare metoder til at inkludere børn med
særlige behov i daginstitutionerne fremover.
Projektet har været til stede i de enkelte institutioner i gennemsnit i 5 måneder og i den periode er der blevet arbejdet med implementering af forskellige metoder, som udfordrer personalet til at reflektere, beskrive børnene, samt udarbejde handleplaner og dokumentere barnets udvikling.
Udgangspunktet for læringen har været projektlederens supervision af to
til tre pædagoger i hver enkelt institution samt undervisning af det øvrige
personale.
Projektet har nået sine mål og givet meget positive resultater i forhold til
både personale og børn. Institutionerne har fået viden og udviklet kompetencer til at inkludere børn med særlige behov og der er blevet udviklet
en metode i forhold til at kunne inkludere børn fremover.
Børnene, som man har valgt at arbejde med i projektet, har fået et positivt udbytte i form af en forbedret hverdag i institutionen, større deltagelse
i fællesskabet, samt en markant udvikling på en lang række områder.
Projektet var som udgangspunkt tilrettelagt med fokus på børnene. I løbet af projektets levetid blev det imidlertid tydeligt, at for at kunne fastholde dette fokus, skulle en væsentlig del af udviklingen lægges hos personalet. Det blev meget klart at inklusion starter hos de voksne, og at de er
en afgørende faktor for, hvordan den øvrige børnegruppe forholder sig til
det enkelte barn. Det viste sig med al tydelighed, at i det øjeblik pædagogen ændrede sit syn på barnet, ændrede barnet sig og den øvrige børnegruppe fulgte med.
Det blev derfor også endnu mere væsentligt at se på gruppen og det enkelte barn i dette samspil. Synet blev i løbet af projektperioden ændret
fra, at det enkelte barn havde problemer og dermed også alene bar an-
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svaret for at ændre sig, til at der i barnets omgivelser var en række faktorer, som var medvirkende til at opretholde de problemer barnet befandt
sig i.
Ved projektets start blev alle institutionernes ledere orienteret om projektet med opfordring til at deltage, hvis der i deres institution blev arbejdet
med opgaver, der kunne have gavn af deltagelse i projektet. Også andre
faggrupper på området er gjort bekendt med projektet i projektperioden.
Projektet afsluttes med en konference den 11. december 2008.
Afdelingen for Dagtilbud arbejder videre med implementering af projektets metoder bl.a. gennem deltagelse i KL’s partnerskab for ”God kvalitet
og høj faglighed i dagtilbud”. Desuden føjer projektets tankegang sig nøje
ind i den systemiske tilgang til arbejdet med børn med særlige behov,
som er grundlaget for LP-modellen. Denne model arbejdes der allerede
nu med på skoleområdet, og daginstitutionsområdet kommer med i et
LP-pilotprojekt for 0-6-års-institutioner til august 2009.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:
Indstilling:

1. Afslutningsrapport for inklusionsprojektet.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget tager afslutningsrapporten til efterretning.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
89:
Taget til efterretning og videresendes til Byrådet til orientering.
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Sag nr. 90

Forslag til navn for den nye daginstitution på Strandstrædet i Slangerup

Journal nr.:

00.20.05 A00

Sag fra:

Dagtilbudschefen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Den 3. oktober indviedes en ny integreret daginstitution på adressen
Strandstrædet 32 i Slangerup. Daginstitutionen har sammen med Daginstitutionen Bakkebo og specialenheden Stjernen fælles leder.
Institutionen har ved henvendelse til Afdelingen for Dagtilbud ansøgt om
fremover at blive benævnt – Børnehuset Strandstrædet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Dagtilbudschefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget godkender, at den nye daginstitution fremover benævnes Børnehuset Strandstrædet.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
90:
Godkendt.
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Sag nr. 91

Dialogmøder for Opvækst- & Uddannelsesudvalget 2009

Journal nr.:

00.15.02G01-0008

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven/Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Det er vedtaget, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget to gange årligt
mødes med ledere og bestyrelsesrepræsentanter fra områdets institutioner og skoler.
I 2009 foreslås det, at dialogmøderne afholdes i forlængelse af Opvækstog Uddannelsesudvalgets møder i tidsrummet kl. 18-20.30.
Følgende datoer indstilles:
Dagtilbud 30. marts og 28. september
Skole 4. maj og 2. november

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at de foreslåede datoer vedtages og udmeldes til områderne.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
91:
Godkendt.
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Sag nr. 92

Aftalekoncept for fleksible udlejningsregler

Journal nr.:

011783-2008

Sag fra:

Chefen for Juridisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 60
Udlejningsbekendtgørelsen
Vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. december 2007, jfr. sag.
nr. 273, at der skulle udarbejdes et aftalekoncept for fleksible udlejningsregler indeholdende forslag til principper, efter hvilke der vil kunne
indgås konkrete aftaler med boligorganisationerne i Frederikssund
Kommune.
Det blev yderligere besluttet, at aftalekoncept og principper skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på udvalgenes udtalelse, og at sagen efterfølgende forelægges Økonomiudvalget.
Juridisk Sekretariat har efterfølgende udarbejdet et oplæg til aftalekoncept/principper for fleksible udlejningsregler i Frederikssund Kommune,
jfr. bilag 1. Oplægget har undervejs været forelagt henholdsvis fagcheferne for de involverede fagområder og boligorganisationer med almene
familieboliger i Frederikssund Kommune.
Den overordnede konklusion på de hørte parters kommentarer og bemærkninger er, at der - især fra boligorganisationernes side - er stor
interesse for at kunne benytte sig af muligheden for at aftale særlige
kriterier for udlejning af de almene familieboliger.
Ønskerne om at indgå aftaler om særlige udlejningskriterier er fra boligorganisationernes side især begrundet i hensynet til afdelingernes konkurrencedygtighed, udviklingen i beboersammensætningen og sikringen af størst mulig tilslutning til boligerne samt af fleksibiliteten i tilgangen til boligerne. Fra administrationens side er det hensynet til at kunne
begunstige visse særlige borgere samt hensynet til beboersammensætningen, der vægtes højest.
Fagcheferne og boligorganisationerne er bl.a. blevet spurgt om, hvilke
kriterier, de ønsker at tillægge vægt. Tilbagemeldingerne viser, at der
er tale om en bred vifte af særlige kriterier, som administrationen og
boligorganisationerne mener at kunne drage nytte af. Yderligere er der
stor variation i de forskellige boligorganisationers ønsker til særlige kriterier.
Fra boligorganisationernes side er der desuden forskellige ønsker til,
hvor stor en andel af de ledige familieboliger, der skal være omfattet af
en eventuel aftale. Hovedparten af de boligorganisationer, der har
meldt tilbage, har dog tilkendegivet, at de ønsker at udnytte muligheden
maksimalt. Som følge af kravet om minimum 10 % udlejning efter ventelisteprincippet og kommunens beslutning om generel kommunal anvisning på 10 % er den maksimale udnyttelsesmulighed på 80 %. Fra
administrationens side har en enkelt fagchef tilkendegivet, at 50 % af
de ledige familieboliger bør være nok til at kunne påvirke kulturen i et
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område. De resterende fagchefer har ingen bemærkninger hertil.
Anbefaling:
For at kunne skabe en bredere beboersammensætning i de almene boliger, anbefaler Juridisk Sekretariat, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Frederikssund Kommune fremadrettet vil benytte sig af
muligheden for at indgå aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger.
For at lette sagsgangen i de enkelte sager anbefales, at Økonomiudvalget godkender de overordnede rammer for aftaleindgåelserne, og at
administrationen inden for rammerne bemyndiges til at indgå de individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage
revision af eksisterende aftaler.
Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender følgende kriterier, som
administrationen vil kunne indgå aftaler med de enkelte boligorganisationer om:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

fortrinsret for ældre- og/eller bevægelseshandicappede til afdelingernes stuelejligheder og elevatorbetjente lejligheder
fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen,
der bor i kommunen
fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen,
der tilflytter fra andre kommuner
ophævelse af størrelseskriterierne i forbindelse med udlejning
til enlige og par uden børn
udlejning af egnede boliger til unge, herunder eksempelvis udlejning af store boliger til bofællesskaber for unge under uddannelse
fortrinsret for skilsmisseramte beboere med børn inden for
eget boligselskab
fortrinsret til skilsmisseramte beboere med børn
fortrinsret til beboere i boligselskabet, som ved skilsmisse eller
brudt parforhold har behov for en ekstra bolig.
fortrinsret for borgere over 65 år, som forlader en større bolig
husstanden skal have børn med folkeregisteradresse hos ansøgeren til boligen, og mindst et barn skal ved tildelingen af
boligen være under 16 år

Yderligere foreslås, at der træffes beslutning om, at der kan aftales
særlige udlejningskriterier for op til 50 % af de pågældende boliger, og
såfremt der er tale om afdelinger med særlige problemer op til 80 %.
Administrationens behandling af de konkrete ansøgninger fra boligorganisationerne vil inden for de udstukne rammer blive baseret på et
konkret skøn vedrørende behovet i den enkelte boligorganisation, afdeling, opgang m.v. og hensigtsmæssigheden i den ønskede beboersammensætningen.
Administrationen vil inden for rammerne af de godkendte vilkår have
mulighed for at stille krav og begrænsninger, herunder fx krav om minimum 2 års varighed af samliv ved fortrinsret til bolig efter brudt parforhold.
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Såfremt det vurderes, at der opstår behov for at inddrage nye kriterier
forelægges kriterierne Økonomiudvalget til godkendelse.
De nærmere bestemmelser vedrørende prioritering af de særlige vilkår
og administration af aftalen aftales mellem administrationen og boligorganisationen, og der stilles krav om, at den pågældende boligorganisation årligt indsender en rapportering over udlejningssituationen til
kommunen, samt at der mindst hver 4. år fremsendes en evaluering af
ordningen.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Bilag:

Indstilling:

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. På længere
sigt kan anvendelse af fleksible udlejningskriterier påvirke kommunens
befolkningssammensætning og dermed både udgiftsbehov og indtægtsgrundlag.
1. Oplæg til aftalekoncept/principper for fleksible udlejningsregler i
Frederikssund Kommune
Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Opvækst- og uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget:
1. at træffe principbeslutning om, at Frederikssund Kommune
fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at indgå aftaler
med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger.
2. at godkende de i fremstillingen oplistede særlige vilkår
3. at beslutte at der kan aftales særlige udlejningskriterier for op til
50 % af de pågældende boliger, og såfremt der er tale om afdelinger med særlige problemer op til 80 %.
4. at administrationen bemyndiges til inden for de ovenfor godkendte rammer at indgå individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revision af eksisterende aftaler.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag
nr. 92:
Anbefales.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 24. november 2008

Sag nr. 93

Skolestruktur – Frederikssund området
Hvidbog med høringssvar

Journal nr.:

17.01.04 P20 (Captiasag 015804-2008) arams

Sag fra:

Skoleafdelingen

Lovgrundlag:

Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

I Processen omkring en ny skolestruktur i Frederikssund arbejdes hen
imod en endelig beslutning om skolestrukturen i område 3 på byrådsmødet d. 25. februar 2009.
Byrådet besluttede på mødet d. 24. juni 2008 at høringsmaterialet vedr.
området 3 – Frederikssund By - samt yderligere supplerende materiale
skulle sendes i høring.
Det samlede høringsmateriale har været i høring i perioden 15. august til
1. oktober.
Høringsoplægget indeholdt løsningsforslag vedr.:
• en fremtidig skolestruktur i området,
• forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune,
• en centralisering af specialklasserne,
• forslag til primær placering af Ungdomsskolen.
Der er efter høringsfristens udløb udarbejdet en hvidbog, hvor samtlige
høringssvar fremstår i deres fulde ordlyd. Derudover indledes hvidbogen
med hovedtendenser fra høringssvarene samt en kort opsamling for områderne Syd og Midt/Nord.
Følgende skoler indgår i område 3:
MIDT/NORD
• Græse Bakkeby Skolen
• Marienlystskolen
• Falkenborgskolen
SYD
•
•

Oppe Sundby Skole
Åbjergskolen

Der er følgende helt overordnede hovedtendenser i høringssvarene
• Der er stor tilslutning til det formulerede værdigrundlag.
• Der er stor enighed om at forslaget vedrørende et fælles 10. klasse center er en god ide.
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Der er mange som udtrykker bekymring for, om der bliver tildelt
de nødvendige ressourcer til ombygninger og pædagogiske opdateringer.
Mange har kommentarer til prognosernes validitet.
I flere høringssvar er der bemærkninger vedr. trafikforhold – skolebuskørsel og de samlede udgifter til kørsel og sikker skolevej.
Omkring specialundervisningen er der delte meninger om hvorvidt
en centralisering er hensigtsmæssig eller om eleverne skal rummes i de enkelte skoler.

Overordnet for hver skole i de 2 delområder:
MIDT/NORD
Falkenborgskolen
Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Falkenborgskolen anbefaler begge løsning N1 – hvor Falkenborgskolen og Græse Bakkeby Skolen bliver
fødeskoler for Marienlyst skolen. Der er mange indlæg som støtter en
bevarelse af Falkenborgskolen.
•

Begrundelserne herfor er, at skolen har en central og vigtig placering i midtbyen, at lokalerne er i god stand og at vedligeholdelsesudgiften er lav. Det er en velfungerende skole – uden problemer med rekruttering af uddannede lærere.

Marienlystskolen
• Bestyrelsen på Marienlystskolen har drøftet høringsmaterialet,
men har ikke en fælles holdning. Bestyrelsen har beskrevet en
række opmærksomhedspunkter – bl.a. omkring de sociale forhold. Eksempelvis hvordan overgangene mellem daginstitutioner,
fødeskole og overbygningsskoler sikres, hvordan sammenhæng i
sociale relationer sikres i store skoledistrikter og hvordan korte afstande til skolen og sikker skolevej kan sikres.
Græse Bakkeby Skolen
• I relation til Græse Bakkeby Skolen er det primære i høringssvarene fra området, at skolen bør færdigbygges så den kan rumme
elever fra 0. til 9. klasse. Endvidere påpeges det, at der er akutte
problemer vedr. 6. klasses eleverne. Uden en overbygning anføres det i høringssvarene, at de unge vil miste tilknytningen til området og at der vil være mere hærværk i området.
SYD
Oppe Sundby Skole
• Høringssvarene fra Oppe Sundby Skole lægger vægt på at der
bør bygges en ny skole – 0.-9. klasse i sydbyen. Hvis dette ikke
er muligt bør der afsættes ressourcer til en pædagogisk opdatering af de nuværende rammer. Bestyrelsen og MED-udvalget
fremhæver at sfo og skole bør have selvstændige lokaler. Endvidere nævnes at der kan foretages tilpasninger i skoledistrikterne
så klassedannelserne på den måde kan optimeres.
Åbjergskolen
• I høringssvarene fra Åbjergskolen ønsker såvel bestyrelsen som
MED-udvalget et samlet skoletilbud 0.-9. klasse på Åbjergskolen.
Bestyrelsen bakke op om indskolingshuse hvor sfo og skole sam-
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tænkes.
Der er i forlængelse af hvidbogen udarbejdet følgende notater:
• Notat vedr. skoleprognosen
• Notat vedr. befolkningsprognosen
• Notat vedr. trafiksikkerhed og transportomkostninger.
Anbefalinger:
På baggrund af det samlede materiale anbefaler skoleafdelingen følgende:
1. At skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby
Skole ændres, således at Oppe Sundby Skole så vidt muligt forbliver tosporet.
2. At Græse Bakkeby fortsætter som skole fra 0.-6. klasse og at
elever fra Græsebakkeby Skole fortsætter deres skolegang på
Åbjergskolen.
3. At der etableres et 10. klassecenter som selvstændig afdeling
under Marienlystskolen.
4. At Marienlystskolen ombygges og opdateres til at være område
midt / nords fælles overbygningsskole samt til at rumme ungdomsskolen, UU-vest og pædagogisk center.
5. At det drøftes og besluttes enten
a. At udbygge Græse Bakkeby Skole til 4 spor; og som følge
heraf at udfase Falkenborgskolen eller
b. At lade Græse Bakkeby Skole forblive en skole i 2 spor
fra 0.-6. klasse og at lade Falkenborgskolen ombygges og
opdateres til at rumme 3 spor for 0.-6. klasse
6. At der igangsættes en særlig proces med henblik på hurtigt at afklare specialklassernes og læseklassernes placering.
7. At beslutning om Sydbyen afventer.
Rettelse af fejl
I høringsmaterialet har der desværre indsneget sig tre faktuelle fejl idet
der er byttet rundt på nogle tal.
• Side 47: Driftsbesparelse 0.-9. klasse rettes til 4,85 mio og i alt
rettes til 5,60 mio
• Side 48: Driftsbesparelse 0.-9. klasse rettes til 7,15 mio og i alt
rettes til 7,90 mio
• Side 49: Driftsbesparelse 0.-9. klasse rettes til 7,15 mio og i alt
rettes til 7,90 mio
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Hvidbog vedr. skolestrukturen i Frederikssund Området – Oktober
2008 (er tidligere udsendt).
2. Notat vedr. skoleprognosen
3. Notat vedr. befolkningsprognosen
4. Notat vedr. trafiksikkerhed og transportomkostninger

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Indstilling:

Mødet den 24. november 2008

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøfter høringsmaterialet,
hvidbogen og de udarbejdede notater.

Beslutninger:

Opvækst og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
93:
Drøftet. Temadebat i Byrådet afholdes 19. januar 2009.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 24. november 2008

Sag nr. 94

Klubstruktur
Hvidbog med høringssvar

Journal nr.:

16.11.01 P16

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven 1.
august 2007)
Lov om folkeskolen § 3, stk. 4 og § 50, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 9. juni 2008,
at der gennemføres en ny høringsproces der sammenlignende belyser:
•
•
•

Strukturen i dag.
En uddybning af det tidligere udsendte oplæg til en overordnet
klubstruktur.
En omlægning af klub Strædet i Ferslev og klub 7’eren i Skuldelev
– fra at være en klub under dagtilbudsloven til en SFO2 under folkeskoleloven.

Det nye høringsoplæg har været til høring i perioden 1. oktober til 31. oktober.
Der er efter høringsfristens udløb udarbejdet en hvidbog, hvor samtlige
høringssvar fremstår i deres fulde ordlyd. Derudover indledes hvidbogen
med et kort resumé af de indkomne høringssvar.
Kort resumé af høringsoplægget:
I den foreslåede klubstruktur lægges der op til bæredygtige klubenheder.
Disse er beregnet ud fra 2 medarbejdere tilstede i den fulde åbningstid og
indebærer med nuværende normeringsstruktur klubber med ca. 100 medlemmer. Dette implicerer at klubberne i Ferslev og Skuldelev lukkes, og
børnene flyttes til øvrige klubber i området.
Som alternativ til en lukning foreslås etablering af SFO2 fritidstilbud.
Illustration af de to organisationsformer:
Emne
Lovgivning
Ledelsesreference
Daglig leder
*Overenskomst

SFO2
Folkeskoleloven
Skolelederen
SFO lederen
Arbejdstid for skolepædagoger

Administrationsgrund
lag

Følger administrationsgrundlaget for fritidsklubber minus ledelses
tid på 27,5 timer.
Større end 0 og op til
100% af bruttodriftsudgiften.

Forældrebetaling

Klub
Dagtilbudsloven
Fællesklublederen
Afdelingslederen
Arbejdstid for pædagogisk personale (bortset fra skolepædagoger)
Administrationsgrundlaget for fritidsklubber.

Max 20% af udgifterne
+ betaling af materialer
m.m.

Kort resumé af høringssvarene:
Ferslev området ønsker at klubstrukturen forsætter som i dag og kan ikke

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 24. november 2008

tilslutte sig en oprettelse af en SFO2 løsning.
Skuldelev området ønsker at klubben forsætter som i dag, men som alternativ til en lukning ser de positivt på en SFO2 ordning med en bæredygtig
normering.
Dalby området og Klubbernes Medudvalg ønsker forsat en klubstruktur
med bæredygtige enheder.
Nye forslag:
Ferslevs skolebestyrelse og Klub Strædets forældreråd har fremsendt
følgende alternative besparelsesmuligheder for at undgå en lukning:
•
•
•

Nedlæggelse af Zonen
Nedlæggelse af fællesklub sekretariatet, stillingen som fællesklubleder og bygningerne på Heimdalsvej
Øget forældrebetaling.

Forældrerådet i Græse Bakkeby og skolebestyrelsen ved Græse Bakkeby
foreslår en ledelsesmæssig struktur med en fælles administrativ leder for
de 3 afdelinger (Skuldelev, Ferslev og Dalby) hvor hver enkelt afdeling har
en pædagogisk leder.
Økonomisk potentiale
I budget vedtagelse for 2009 er der udmeldt en rammebesparelse ved ny
klubstruktur på 1.479.184 kr.
En ny klubstruktur med sammenlægning af Vestermose og Femhøj samt
lukning af Strædet og 7’eren er beregnet til at give en samlet besparelse
på 1.479.184 kr. Der er heri ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter
til transport. Det skønnes umiddelbart, at en SFO2 løsning vil kunne oppebære en sammenlignelig besparelse.
En sammenlægning af Vestermose og Femhøj er effektueret og bliver
fysisk sammenlagt i 2009.
Den resterende del af rammebesparelsen på ny klubstruktur er herefter på
555.082 kr.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Den anslåede udgift på 1,479 mio. kr. vedrørende ny klubstruktur er vedtaget som besparelse til 2009. Endvidere er klubbernes budget til 2009
reduceret med 1,226 mio. kr. til finansiering af Zonen.
Af den opgjorte besparelse på 1,479 mio. kr. ved ny klubstruktur er 0,945
mio. kr. en reel besparelse for kommunen, idet beløbet omhandler reduceret ledelsestid ved større enheder. Resterende 0,534 mio. kr. er udgifter
til rengøring, el, vand og varme, som fortsat er en kommunal udgift, hvis
lokalerne bevares i kommunalt regi – og derfor ikke en reel besparelse.
Resterende besparelse kan foreslås finansieret ved at øge belastningsgraden i klubberne eller reduceret åbningstid.

Bilag:

1. Nyt høringsoplæg af fremtidig klubstruktur
2. Hvidbog vedr. klubstruktur i Frederikssund Kommune
3. Besparelse ved ny klubstruktur

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Indstilling:

Mødet den 24. november 2008

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at Klub Strædet i Ferslev og klub 7’eren i Skuldelev nedlægges.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
94:
Det indstilles, at der etableres SFO2 i såvel Skuldelev som i Ferslev.
Jesper Henriksen kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
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•
•
•
•
•
•
•

Mødet den 24. november 2008

Meddelelser

Orientering om internatforløb for skoleledere, PPR.
Materiale vedrørende skolerigsdag udleveret.
Skolelederstilling i Ferslev har været genopslået.
Skuldelev Skole deltager i januar på møde vedrørende orientering om ny pædagogisk
struktur.
Forhold vedrørende kost og rygepolitik drøftet.
Drøftelse af klubforhold i Jægerspris.
Orientering om inklusionsdag 11. december 2008.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
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Sag nr. 96

Budgetopfølgning på skattefinansierede anlægsprojekter under Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Journal nr.:

012138-2007 fajen

Sag fra:

Analyse- og udviklingschefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Analyse og Udvikling har gennemført en budgetopfølgning på anlægsprojekter indenfor det skattefinansierede område. Som følge heraf fremlægges resultatet af denne gennemgang på anlægsprojekter indenfor
Opvækst- og Uddannelsesudvalgets budgetområde. I den forbindelse
fremlægges forslag til tekniske og egentlige tillægsbevillinger.
Budgetgennemgangen viser samlet set, at der er udgiftsbudgetter på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område på t.kr. 42.274 med et forbrug
på t.kr. 8.105 pr. 12. november 2008. For 2008 ventes det samlede forbrug på projekterne at udgøre t.kr. 13.331, svarende til knapt 32% af budgettet. Der foreslås egentlige tillægsbevillinger på t.kr. -15.156, således at
der forventes et samlet restbudget på t.kr. 13.787. Yderligere foreslås der
budgetomplaceringer (tekniske tillægsbevillinger) mellem anlægsprojekterne for t.kr. 19.504.
Tabel 1: Økonomioversigt - skattefinansierede anlægsprojekter under O & U
(t.kr.)
Udgifter

Budget Forventet forbrug
for 2008

Forslag til egentlige
tillægsbevillinger

Forventede
overførsler til 2009

42.274

13.331

-15.156

13.787

0

0

0

0

Lånoptagelse

-4.700

-4.051

0

-4.424

Netto-effekt

37.574

9.280

-15.156

9.363

Indtægter

På enkelte projekter er der et merforbrug / forventes et merforbrug i forhold til budgettet. Anvisning af finansiering heraf, foreslås i denne dagsorden. En nærmere gennemgang af anlægsprojekterne fremgår af notatet i
bilag 1, hvor der ligeledes er listet en samlet oversigt over budget og forbrug for alle anlægsprojekterne. Bilag 2 og 3 indeholder forslag til egentlige og tekniske tillægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.
Bevilling:

For oversigt over bevillingsændringer henvises til bilag 2 og 3.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:

1. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for
det skattefinansierede område under Opvækst- og Uddannelsesudvalget
2. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger.
3. Oversigt over tekniske tillægsbevillinger.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Mødet den 24. november 2008

Chefen for Analyse og Udvikling indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
1. at tillægsbevillingerne i bilag 2 og 3 godkendes endeligt.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
96:
Indstilles godkendt.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
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Sag nr. 97

Organisationsændring af Ungdomsskolen

Journal nr.:

18.01.00.A00 arams

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Ungdomsskoleloven

Sagsfremstilling:

Ved vedtagelsen af budget 2009 skete der en budgetreduktion af Ungdomsskolens budget med 1 mio. kr. Ungdomsskolen foretager i den forbindelse en organisationsændring. Ændringen sker ligeledes ud fra et
ønske om en mere klar og entydig ledelsesstruktur, samt de indhentede
erfaringer siden sammenlægningen. Ændringen indeholder en centralisering og reduktion i ledelsen og i administrationen. Samtidig sker der en
styrkelse af SSP området, idet der oprettes en fuldtids SSP konsulent
stilling.
Organisationsændringen giver ikke ændringer i at der er undervisningsog klubtilbud i fire lokalområder.
Ungdomsskolen vil fremover have en ledelsesstruktur med en ungdomsskoleinspektør og en viceinspektør. Hver afdeling vil have en leder af
klubben der samtidig er SSP medarbejder. Administrationen samles fysisk i én enhed.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger, idet organisationsændringen forudsættes afholdt indenfor den økonomiske ramme.

Bilag:
Indstilling:

1. Organisationsdiagram.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at strukturen besluttes.

Tidligere
beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. november 2008, sag nr.
82:
Udsat.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr.
97:
Godkendt.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget
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Sag nr. 98

Mødekalender 2009

Journal nr.:

00.01.0 A00

Sag fra:

Chefen for Politisk Sekretariat

Lovgrundlag:

Styrelseslovens §§ 8 og 20

Sagsfremstilling:

Forslag til mødekalender for 2009 forelægges Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse.
Forslaget til mødekalender 2009 er udarbejdet ud fra princippet om at
koordinere samtlige møder, således at den politiske beslutningsproces
kan følge et sammenhængende forløb.
Forslaget til den samlede mødekalender for 2009 vedlægges som
bilag.
Byrådsmøderne foreslås generelt placeret den sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før og fagudvalgenes møder 12 uger før Økonomiudvalget.
Der er dog afvigelser i enkelte måneder som følge af budgetproces,
helligdage, ferieperioder m.v.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Bilag:
Indstilling:

1. Forslag til mødekalender for 2009.
Chefen for politisk sekretariat indstiller:
1. at Opvækst- og uddannelsesudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til mødekalender for
2009 godkendes.

Tidligere
beslutninger:

Opvækst- og uddannelsesudvalget den 3. november 2008, sag nr.
87:
Udsat.

Beslutninger:

Opvækst- og uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag
nr. 98:
Anbefales.

Frederikssund Kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mødet den 24. november 2008
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