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Fællesleder for klubberne ansat.

Sag nr. 68

Lukkedage i dagplejen og daginstitutionerne

Journal nr.:

16.06.15

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægt for styrelse af daginstitutioner og dagpleje så har
bestyrelserne i dagplejen og daginstitutionerne mulighed for at
beslutte. At institutionen/dagplejen holdes lukket mellem jul og
nytår samt Grundlovsdag. Institutionerne kan endvidere holde
lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Denne dag kan anvendes
til pædagogisk planlægning. Dog således at der skal være
nødpasning til de børn, som har et pasningsbehov de
pågældende dage.
Daginstitutionslederne fremfører, at det bliver vanskeligere og
vanskeligere at få tid til udviklingsarbejder, som er så væsentlige
for at kvaliteten i daginstitutionsområdet kan opretholdes.
Daginstitutionsområdet arbejder i en løbende proces med
kvalitetsudvikling enten af fælles aftalte projekter eller individuelle
projekter. Det kan nævens, at der netop er vedtaget et lovforslag
om, at daginstitutionerne skal indføre læreplaner ligesom
daginstitutionerne arbejder med fællesprojekterne kerneydelser
(anerkendende relationer), en bedre skolestart - overgangen
mellem børnehave og skole/SFO, sproglig opmærksomhed mv.
Alt i alt kræver udviklings-arbejde at man planlægger - opstiller
mål, tidsplan, evalueringskriterier og evalueringsform - og følger
op.
I dag tager langt de fleste institutioner tager på pædagogisk
weekend, dvs. at personalet tager af sted en fredag eftermiddag
og arbejder fredag eftermiddag og lørdag med udviklingsarbejder.
Disse timer skal imidlertid afspadseres og det trækker relativt
mange timer ud af institutionens budget. På denne baggrund er
der udarbejdet en indstilling om, at institutionens bestyrelse har
mulighed fo ra t beslutte, at institutionen lukker2 dage årligt, hvor
lukkedagene anvendes til pædagogisk udvikling/pædagogisk
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planlægning. Det skal samtidig understreges, at børn som har
behov for pasning på de pågældende lukkedage skal have
mulighed for pasning. Mulighed for pasning kan være gennem
samarbejde med naboinstitutionen eller lign.
Forvaltningen har undersøgt om omegnskommunerne har indført
lukkedage mhp. Pædagogisk planlægning. Slangerup har
således indført 2 dage om året, Jægerspris VA dag om året,
Hillerød 1 dag om året.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
At bestyrelsen gives mulighed for at lukke institutionen 2 dage
om året, hvor lukkedagene skal anvendes til pædagogisk
udvikling/pædagogisk planlægning. For børn der har behov for
pasning skal der arrangeres pasning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. juni 2004 sag nr. 68:

Ingen.

Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 69

Institutionsplan for Frederikssund Kommunes dagpleje og
daginstitutioner for perioden 1.8.2004 - 31.12.2005

Journal nr.:
Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Serviceloven.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en plan for udviklingen i kapaciteten i forhold til
behovet for pladser på 0 - 6 årsområdet.
Mål
Målet er at sikre den fornødne kapacitet i forhold til behovet for
dagpleje- og daginstitutionspladser i Frederikssund Kommune.
Institutionsstruktur
I Frederikssund er der en række forskellige institutionstyper på 0 6 årsområdet. Institutionsstrukturen er som følger:
- Dagplejen er budgetteret til 224 pladser.
- 4 børnehaver med plads til 132 børn.
- 18 fleksible institutioner med en gennemsnitsnormering på 277
vuggestuepladser og 748 børnehavepladser.
I kapaciteten indgår ligeledes 28 forårsturnuspladser, som
anvendes i perioden 1.3. til 31.8.
Der er endvidere etableret en kommunal specialgruppe til 7 børn i
alderen 3-5 år. Specialgruppen rummer generelt
udviklingshæmmede børn.
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Prognose
Sidste års institutionsprognose viste et langt større behov for
pladser pr. 1.1.2004, end det behov der faktisk blev en realitet.
I det følgende ser vi prognosetallene pr. 1.1. de respektive år. I
forhold til vippenormeringen er institutionerne på
gennemsnitsnormeringen pr. 1.1. I tallene er indregnet en
reduktion på kapaciteten på 17 enheder. Denne reduktion er en
konsekvens af at vippenormeringen er fastsat til 5,5 %.
Jf. skema 1, så forventes der at være ca. 33 enheder for meget i
institutionssystemet i 2005 og 2006. Herefter stiger antallet af
overskydende enheder til henholdsvis 66 (2007) og 91 (2008).
Skema 1. Forholdet mellem kapacitet og behov på 0-5-årsområdet
- hele kommunen - enheder (2004-2008)_____________________
2004
2005
2006
2007
2008
Kapacitet
1732
1732
1732
1732
Behov
1699
1700
1666
1641
I alt
33
32
66
91
Kilde: Institutionsprognose april, 2004.
Prognosen viser således, at der er et stigende overskud af pladser
i perioden 2005 - 2008. Prognosen viser også, at der er et
stigende behov for børnehavepladser i 2005 og 2006, men
behovet for dagpleje-/vuggestuepladser er faldende i samme
periode.
Tilpasninger
I løbet af 2004 vil der blive foretaget en tilretning af dagplejens
kapacitet mhp. At nedbringe kapaciteten.
I forbindelse med udbygningen af sydbyen, skal Dyreklubbens
placering revurderes. Der foreligger et forslag, hvor Dyreklubben
flyttes til arealet omkring Stenhøjgård. Såfremt det bliver
løsningen skal klubbørnene have lokaler, hvilket kan betyde, at én
af børnehaverne i området skal huse klubbørnene. Sagen er til
høring hos de berørte parter.
I Græse Bakkeby er der relativt mange børn på venteliste. Det er
muligt at skabe yderligere børnehavepladser ved at omdanne en
vuggestuegruppe til en børnehavegruppe. Det bør dog ske over
tid, således at der ikke skal flyttes vuggestuebørn ud af
institutionen.
Der er etableret én kommunal specialgruppe for børnehavebørn i
kommunen. En anden kommunal specialgruppe er sat i bero. Det
drøftes pt. I Børne- og ungeudvalget hvorvidt der skal etableres
endnu en specialgruppe i kommunen. Konsekvensen vil blive, at
der skal nedlægges et antal børnehavepladser for dermed at give
plads til specialgruppen.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Bilag 1: ’’Institutionsplan for Frederikssund Kommunes dagpleje
og daginstitutioner for perioden 1. august - 31.12.2005” (21. maj
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2004)
Indstilling:

Forvaltningen indstiller:
1. At forvaltningens notat, vedlagt i bilag 1, tages til
efterretning.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalget den 9. juni 2004 sag nr. 69:
Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr. 70

Genoptagelse af sag om Dyreklubbens placering

Journal nr.:

16.06.08

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Planlægningen af byudviklingsområdet i Sydbyen er påbegyndt.
Første fase af opgaven omfatter udarbejdelse af en samlet plan
for hele området. Der er i den forbindelse behov for en politisk
afklaring af Dyreklubbens fremtidige placering.
Dyreklubben disponerer i dag over et areal på 37.300 m2.
Bygninger, skure og stalde er placeret umiddelbart vest for
daginstitutionen Ørnesten. Den resterende del af arealet
anvendes til folde.
Forvaltningerne foreslår, at der tages stilling til, om der skal
arbejdes på at finde en løsning, så arealet helt eller delvis
frigøres til boligformål. Forvaltningen ser følgende tre alternativer:
1.
Dyreklubbens nuværende placering opretholdes. Det vil betyde
færre grunde til udstykning.
2.
Placeringen af Dyreklubbens bygninger opretholdes, bortset fra
kaninburene, og foldene syd for klubbens bygninger som flyttes til
et areal langs Østersvej på den tidligere losseplads. Det vil frigøre
ca. 20.000 m2 og give mulighed for at udstykke 20-24 grunde
med en forventet salgspris på min. kr. 16 mio. (forudsat er en
grundpris på kr. 800.000) og et provenu på ca. kr. 5 mio. Herfra
skal trækkes en skønnet udgift på kr. 250.000 til flytning og
reetablering af foldene.
Differencen mellem salgspris og provenu er udgifterne til
byggemodning
3.
Dyreklubben flyttes til Stenhøjgård.
Det vil give mulighed for at udstykke 38-42 grunde med en
forventet salgspris på min. kr. 30,4 mio. og et provenu på ca. kr.
10 mio. Herfra skal trækkes en skønnet udgift på kr. 2-3 miil. til
flytning af Dyreklubben.
Børn- og ungeudvalget den 12. maj 2004:

Børn- og ungeudvalget 9. juni 2004

Side 7 af 14

Udvalget beder forvaltningen om, at arbejde videre med
alternativerne nr. 2 og 3 både pædagogisk og økonomisk.
Samtidig beregnes overslag på etablering af forsvarlig
tilkørselsvej ad Ventevej til Stenhøjgård.
Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på
ændringer i forhold til alternativ 2 og 3.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Bilag:
1. Planoversigt
2. Økonomisk overslag på alternativ 2 og 3
3. Pædagogiske overvejelser ved valg af alternativ 2 og 3

Indstilling:

Forvaltningen beder Børn- og ungeudvalget om at tage stilling til
hvilket alternativ, forvaltningerne skal arbejde videre med i forhold
til udbygning af sydbyen.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalget den 9. juni 2004 sag nr. 70:
Børn- og ungeudvalget udsender forslag 2 og 3 i høring.

Sag nr. 71

Minimumstimetal i folkeskolen

Journal nr.:

17.02.05

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med folkeskoleforliget er der fra
Undervisningsministeriets side indført nyt minimumstimetal for alle
fag på de enkelte klassetrin.
Det nye minimumstimetal skal overholdes samlet over en 3- årig
periode indenfor de enkelte fagblokke af humanistiske fag,
naturfag og praktisk-musiske fag, men der gives samtidig et
grundminimum pr. år pr. klasse.
Frederikssund kommune har i styrelsesvedtægten for folkeskolen
vedtaget et ugentligt grundminimumstimetal pr. klasse. Dette
minimumstimetal er lig med eller højere end ministeriets
grundminimum pr. klasse.
Forvaltningen anbefaler at styrelsesvedtægtens minimumstimetal
pr. klasse opretholdes som et minimumskrav.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen
Bilag:
1. Undervisningsministeriets minimumstimetal
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2. Styrelsesvedtægtens minimumstimetal
Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at indstille til
Økonomiudvalg og Byråd, at
1. styrelsesvedtægtens minimumstimetal opretholdes som et
minimumskrav til det ugentlige undervisningstimetal pr.
klasse i kommunens skoler.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalget den 9. juni 2004, sag nr. 71:
Sagen genoptages på næste møde, med henblik på en nærmere
begrundelse for indstillingen.

Sag nr. 72

Budgetforslag for 2005 og overslagsårene 2006-2008

Journal nr.:

00.01.002

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget vedtog på sit møde d. 27. april 2004 at
sende forslag til budget 2005 i høring på institutioner, skoler,
forældrebestyrelser og i samarbejdssystemet. Høringsperioden har
været fra d. 5. til d. 19. maj 2004.
Efter Børn- og ungeudvalgets behandling af høringssvarene vil
disse blive behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 15. juni 2004
og i Byrådet d. 22. juni 2004.
Høringsmaterialet har bestået af
•
•
•
•
•

Budgetdirektivet
Et fremskrevet basisbudget
Områdebeskrivelser
Budgetbemærkninger
Følgebrev der redegør for de
vedtagne besparelser samt det
videre forløb

Forvaltningen har modtaget 18 høringssvar på Børn- og
ungeudvalgets område.
Høringssvarene fra daginstitutionsområdet tager afstand fra en
besparelse på kr. 480.000 på daginstitutionsområdet, som man
finder, er i modstrid med de afgivne løfter. Mener herudover at en
række konti er underbudgetteret.
Skoleområdet tager forslaget til efterretning og beklager og påpeger
behov for øgede midler til vedligeholdelse og skolerenovering samt
lovliggørelse af sløjdlokaler. Skolebestyrelsen på Græse Bakkeby
Skole kan ikke acceptere at 2. etape af skolen udskydes et år.
Klubberne tager høringsmaterialet til efterretning.
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Tandplejen har en række konkrete forslag til ændring af teksten i
områdebeskrivelse og budgetbemærkninger. Disse er indarbejdet i
forslag til områdebeskrivelse og i budgetbemærkningerne for den
kommunale tandpleje.
Samarbejdssystemet finder det uheldigt at der skal spares. Ønsker
endvidere at der skal være klarere budgetmæssige udmeldinger.
På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet følgende
skemaer til aktivitetsændringer og anlægsprojekter:
• Lovliggørelse af sløjdlokaler på kommunes skoler (ventilation
og punktudsugning) i alt kr. 500.000 i budgetåret 2005.
• Legepladsunderlag på Skoleområdet i alt kr. 50.000 i 2005 og
hvert af overslagsårene.
• Legepladsunderlag på institutionsområdet i alt kr. 200.000 i
2005 og hvert af overslagsårene.
• Renovering og lovliggørelse af legepladser på skoleområdet
kr. 150.000 i 2005 og hvert af overslagsårene.
• Renovering og lovliggørelse af legepladser på
institutionsområdet kr. 300.000 i 2005 og hvert af
overslagsårene.
• Gasfyr og vandbåren varme til SFO pavillon ved Oppe
Sundby Skole kr. 300.000 i 2005.
• Pavillon Græse Bakkeby Skole kr. 72.730 i 2005 og kr.
87.270 i 2006
• Tilpasning af driftsbudgettet på Græse Bakkeby Skole kr.
1.368.340 i 2007 og 1.775.000 i 2008 og årene fremover.
Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at der sker
aktivitetsændringer og igangsættes anlægsprojekter med
udgangspunkt i de fremlagte skemaer.
På udvalgets møde d. 27. april 2004 sag nr. 51 vedtog Børn- og
ungeudvalget, at rammebesparelsen på kr. 480.000 skulle findes
ved en tilretning af driftsbudgettet på dagplejen samt ved en
optimering af vippen. På baggrund afhøringssvarene bedes Børnog ungeudvalget igen tage stilling til finansieringen af den udmeldte
rammebesparelse på Børn- og ungeudvalgets område på kr.
480.000. Børne- og kulturforvaltningen anbefaler, at dette sker ved
optimering af vippen, og at et eventuelt provenu ved tilretning af
budgettet for dagplejen tilfalder kassen.
Bevilling:

Der ansøges på baggrund af aktivitetsændrings- og
anlægsprojektskemaerne at der indregnes følgende i drifts og
anlægsbudgettet for 2005 og overslagsårene:
• At der i anlægsbudgettet indarbejdes en bevilling på kr.
1.500.000 i 2005 og kr. 700.000 i hvert af overslagsårene
2006-2008.
• At der i driftsbudgettet indarbejdes kr. 72.730 i 2006, kr.
1.455.610 i 2007 og kr. 1.775.000 i 2008.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Bilag:
1. Oversigt over høringssvar vedr. budget 2005 og
overslagsårene 2006-2008
2. Høringssvar fra Skolebestyrelsen Åbjergskolen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Indstilling:
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Høringssvar fra MED-udvalget Åbjergskolen
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Oppe Sundby Skole
Høringssvar fra MED-udvalget Oppe Sundby Skole
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Marienlystskolen
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Græse Bakkeby Skole
Høringssvar fra Skolebestyrelsen Falkenborgskolen
Høringssvar fra Klub Mix
Høringssvar fra Klub 107
Høringssvar fra Personalet Ådalen
Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Ådalen
Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Mariendal
Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Nørresvinget
Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Møllevej
Høringssvar fra personalegruppe og bestyrelse Skuldshøj
Høringssvar fra Med-udvalget i tandplejen.
Høringssvar fra Koordinerende MED-udvalg BKF
Høringssvar fra DEL-udvalget BKF
Anlægsprojekt kommunens sløjdlokaler.
Anlægsprojekt legepladsunderlag på Skoleområdet
Anlægsprojekt legepladsunderlag på Institutionsområdet.
Anlægsprojekt renovering og lovliggørelse af legepladser på
Skoleområdet.
Anlægsprojekt renovering og lovliggørelse af legepladser på
institutionsområdet.
Anlægsprojekt gasfyr og vandbåren varme til pavillon Oppe
Sundby Skole kr. 300.000
Aktivitesændringsskema pavillon Græse Bakkeby Skole.
Aktivitetsændringsskema på tilretning af drift på skole i
Græse Bakkeby.
Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for
institutionsområdet
Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, fælles
formål
Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, dagplejen
Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne,
institutioner
Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, klubber
Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for folkeskolen
Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen,
aktivitetsområde folkeskolen
Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen,
aktivitetsområde amtslige centerafdelinger
Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 forebyggende
foranstaltninger
Forslag til budgetbemærkninger for forebyggende
foranstaltninger
Forslag til områdebeskrivelse til budget 2005 for
ungdomsskolen
Forslag til budgetbemærkninger for ungdomsskolen
Forslag til områdebeskrivelse for den kommunale tandpleje
Forslag til budgetbemærkninger for den kommunale tandpleje

Børne- og kulturforvaltningen foreslår at Børn- og ungeudvalget
overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
1. at høringssvarene indgår i det videre budgetarbejde
2. at budgetbemærkningerne godkendes, og at tandplejens
budgetbemærkningerne godkendes med de af tanplejen
foreslåede rettelser.
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3. at områdebeskrivelserne godkendes.
4. at der i anlægsbudgettet for 2005 afsættes kr. 500.000 til
lovliggørelse af kommunens sløjdlokaler.
5. at der i anlægsbudgettet for budget 2005 og i hvert af
overslagsårene 2006 - 2008 afsættes kr. 50.000 til
legepladsunderlag på Skoleområdet
6. at der i anlægsbudgettet for 2005 og i hvert af
overslagsårene 2006 -2008 afsættes kr. 200.000 til
legepladsunderlag kr. på Institutionsområdet
7. at der i anlægsbudgettet for 2005 og i hvert af overslagårene
2006-2008 afsættes kr. 150.000 til renovering og
lovliggørelse af legepladser på skoleområdet.
8. at der i anlægsbudgettet for 2005 og i hvert af overslagårene
2006-2008 afsættes kr. 300.000 til renovering og
lovliggørelse af legepladser på institutionsområdet.
9. at der i driftsbudgettet for 2006 afsættes kr. 72.730 og i
driftsbudgettet for 2007 kr. 87.270 til pavillon på Græse
Bakkeby Skole.
10. at der i anlægsbudgettet for 2005 afsættes kr. 300.000 til
gasfyr og vandbåren varme til pavillon Oppe Sundby Skole.
11. at Græse Bakkeby Skoles driftsbudget tilpasses således at
der i budget 2007 indarbejdes yderligere kr. 1.368.340 og i
budget 2008 yderligere kr. 1.775.000.
12. at besparelsen på kr. 480.000 finansieres ved ændring af
vippen på daginstitutionsområdet, og at et eventuelt provenu
ved tilretning af dagplejens budget tilfalder kassen.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. juni 2004 sag nr. 72:
Skole- og kulturdirektøren gjorde opmærksom på at
budgetudvidelsen jæ vnfør aktivitetsskemaerne forudsættes
finansieret af puljen på 1.6 miil. kr. afsat til skolerenovering.
Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling for så vidt angår punkt
1 til og med 3.
Punkt 4. finansieres over skolerenoveringspuljen i 2004.
Punkt 5. til og med 8 kan ikke anbefales.
Punkt 9. anbefales.
Punkt 10. søges finansieret over energibesparende
foranstaltninger.
Punkt 11. anbefales.
Punkt 12. besparelsen opnås ved optimering af vippenormeringen
og tilretning af dagplejen.
Udvalget anbefaler at skolerenoveringspuljen øges med yderligere
1.4 miil. kr. til samlet 3 mill.kr. Hvortil ønskes lån på 2 miil. kr.
således at der er en samlet 5 miil. kr. til renovering i 2005.

Sag nr. 73

Genoptagelse af sag om Struktur på børnetandplejen

Journal nr.:

16.21.01A21
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Lovgrundlag:

Lov om tandpleje

Sagsfremstilling:

Flere af kommunens tandklinikker trænger til renovering, og det
kan blive meget bekosteligt, at bringe alle 4 tandklinikker op på et
tilfredsstillende niveau.
Børn- og ungeudvalget har bedt børnetandplejen om at udarbejde
et forslag til en sammenlægning af kommunens tandklinikker.
En sammenlægning fra 4 til 2 klinikker vil give økonomisk
mulighed for at bringe standarden op på et acceptabelt niveau.
Samtidig vil en sammenlægning give klinikpersonalet en mulighed
for at etablere et fagligt forum som savnes i dag, hvor der er få
personaler på de enkelte klinikker.
Børnetandplejen forslår, at Oppe Sundby tandklinik flyttes til
Åbjergskolen og at klinikken på Falkenborgskolen flyttes til
Marienlystskolen. Der etableres så undersøgelsesklinikker på
Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole og Græse Bakkebyskolen.
Sammenlægningen af Oppe Sundby skole og Åbjergskolens
tandklinikker betyder en udgift til ny unit og stol.
Sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og
Græse Bakkebyskolens klinikker betyder en udbygning af
Marienlystskolens klinik samt opsætning af 2 nye units og stole.
Den samlede pris for sammenlægningen skønnes til et overslag
på kr. 3.024.000 og fordeler sig således:
•
•
•
Der

Ombygning af Marienlystskolens tandklinik kr. 2.100.000
3 nye units a ' kr. 260.000 = kr. 780.000
5 % til uforudsete udgifter = kr. 144.000
skal indhentes konkrete tilbud.

I forbindelse med etablering af 2. etape af Græse Bakkebyskolen
er der medregnet etablering af et sundhedsafsnit med tandklinik.
Hvis denne tandklinik ændres til en profylakseklinik, vil der kunne
hentes økonomiske midler fra budgettet på skolens 2. etape til
finansiering afen kliniksammenlægning.
Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat kr. 9.000.000 til
etablering af Græse Bakkeby Skoles 2 etape.
Forslaget om kliniksammenlægningen har været i høring i
skolebestyrelser og MED struktur.
Bestyrelser og MED udvalg har stor forståelse for
nødvendigheden af et større fagligt fællesskab i børnetandplejen,
men peger på at det vil betyde tab af undervisningstid for
eleverne med en længere transporttid til tandlægen.
Der peges ligeledes på at man ønsker at beholde en
undersøgelsesklinik på Oppe Sundby Skole og Falkenborgskolen.
Udvalget har ønsket en opgørelse over behandler på Oppe
Sundby og Falkenborgskolen.
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Opgørelsen er fortaget på en årgang fra bh. klasse til 9.
klasse på Falkenborgskolen og Oppe Sundby.
Opgørelsen på Falkenborgskolen viser at 49 % af eleverne blev
behandlet for caries, og 35 % kunne nøjes med en undersøgelse.
På Oppe Sundby blev 21 % af eleverne blev behandlet for caries,
og 62 % kunne nøjes med en undersøgelse.
16-17 % på begge skoler har fået taget røntgenbilleder.
Hvis man opretholder undersøgelsesklinikker uden røntgen, vil
det være 40 % på Oppe Sundby og 65% af eleverne på
Falkenborgskolen, der skal transporteres til caries behandling.
Eleverne på Oppe Sundby skole bliver undersøgt hyppigere på
grund af de færre behandlinger, hvorimod eleverne på
Falkenborgskolen bliver undersøgt med længere interval på
grund af de mange cariesbehandlinger. Derfor forskellen på
procenterne.
Forvaltningen indstiller, at der indhentes konkrete tilbud på
sammenlægningen og at sagen genoptages med henblik på en
konkret bevilling.
Børn- og ungeudvalget bad på møde den 17. marts 2004
forvaltningen indhente konkrete tilbud på etablering af følgende:
1. at Oppe Sundby Skoles tandklinik flyttes til Åbjergskolen og
klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen.
2. at der etableres undersøgelsesklinikken på
Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole, samt et profylakserum
på Græse Bakkebyskolen.
3. tilbud på kørsel af elever
Der foreligger nu 2 konkrete tilbud på etablering af en ændret
struktur på børnetandplejen. Forvaltningen har valgt de billigste
(Se bilag).
Kørsel af elever kan ifølge SIMS Turistbiler prismæssigt
indeholdes i den eksisterende skolebuskontrakt, hvis kørslen kan
foregå i forbindelse med den eksisterende køreplan.
Alternativ 1: Tilbudspris på kr. 2.969.965 uden edb
Alternativ 2: Tilbudspris på kr. 3.278.665 med edb samt en afledt
driftsudgift på kr. 93.900 årligt.
Bevilling:

Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat kr. 9.000.000 til
etablering af Græse Bakkeby Skoles 2 etape.
Alternativ 1.:
Forvaltningen indstiller at der overføres kr. 2.969.965 fra budget
2005 finansieret af midler afsat til Græse Bakkebyskolen i budget
2005 til en anlægsbevilling.
Alternativ 2:
Forvaltningen indstiller at der overføres kr. 3.278.665 fra budget
2005 finansieret af midler afsat til Græse Bakkebyskolen i budget
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2005 til en anlægsbevilling, samt kr. 93.900 årligt til den afledte
drift i budget 2005 og overslagsårene.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

Tilbud på etablering af behandlingsklinikker på Marienlyst og på
Åbjergskolen, samt undersøgelsesklinikker på Oppe Sundby og
Falkenborgskolen.
Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at indstille til
Økonomiudvalget at der overføres kr. 3.278.665 fra budget 2005
finansieret af midler afsat til Græse Bakkebyskolen i budget 2005
til etablering af følgende:
1.

at Oppe Sundby Skoles tandklinik flyttes til Åbjergskolen og
klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen.
2. at der etableres undersøgelsesklinikken på
Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole, samt et profylakserum
på Græse Bakkebyskolen.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. juni 2004 sag nr. 73:
Forvaltningens indstilling vedtaget.
Den afledte driftsudgift afholdes indenfor den samlede
budgetramme for tandplejen.

Sag nr. 74

Eventuelt.

Beslutninger:

Intet

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard
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