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Orientering
Orientering fra skole og daginstitutionsmøder
Udsat til næste møde.

Nøgletal
Er tidligere fremsendt
Udsat til næste møde.

Pladsoversigt
Udleveres på mødet
Analyseres nærmere i samarbejde med Økonomisk Afdeling.

Maglehøjs overførsel
På Børn- og ungeudvalgets møde d. 2. maj 2006 bad udvalget
forvaltningen om at belyse sagen vedrørende den foreslåede
overførsel for daginstitutionen Maglehøj yderligere. Vedlagt bilag 1.
Udsat til næste møde.

Udmøntningen af midler fra institutionsområdets
udviklingspulje
Til orientering er udarbejdet oversigt over projekter finansieret af
udviklingspuljen. Vedlagt bilag 2.
Udsat til næste møde.

Ansøgning om midler til projekt vedrørende udsatte børn
Frederikssund Kommune ansøger Familiestyrelsen om tilskud til
projekt omkring udsatte børn. Vedlagt bilag 3.
Udsat til næste møde.

Henvendelse fra Sigerslevvester Gymnastikforening
Græse-Sigerslevvester Gymnastikforening har rettet henvendelse
til udvalget med ønske om at deltage i forbindelse med indretning
af hal på Græse Bakkebyskolen. Vedlagt bilag 4.
Udsat til næste møde.

Tilbagemelding vedrørende lejrskole
Orientering om Åbjergskolens principper for ekskursioner,
lejrskoler, skolerejser/hytteture. Vedlagt bilag 5.
Udsat til næste møde.
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Orientering vedrørende Undervisningsministeriets forslag til
handlingsplan for at alle unge gennemfører en
ungdomsuddannelse, herunder 3-2-ordningen, hvor eleven er i
praktik 3 dage om ugen og i skole 2 dage. Vedlagt bilag 6 og 7.
Udsat til næste møde.

SFO-normering
Det kan nu konstateres at der kommer flere børn i SFO i næste
skoleår end befolkningsprognosen forudsatte. Dette uddybes i
vedlagte notat bilag 8.
Udsat til næste møde.

Sag nr. 41

Budgetopfølgning pr. 30. april 2006

Journal nr.:

00.01009/MMOR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Sagsfremstilling:

Ved udgangen af april 2006 havde Børne- og kulturforvaltningen
et forbrug på 83,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på
28%.Dette svarer til forbrugsprocenten på samme tidspunkt
sidste år. Samlet set vurderes det at budgettet på Børn- og
ungeudvalgets område er i balance.
På skoleområdet vurderes budgettet samlet set at kunne
overholdes. Dog er der behov for en særlig opmærksomhed vedr.
børnetallet på SFO. Antallet af børn i SFO forventes på baggrund
af de nuværende informationer at stige for skoleåret 2006-07,
men den endelige opgørelse foreligger først ved skoleårets start.
Der er behov for tilretning af en række konti på skoleområdet i alt
et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som vil kunne anvendes til
finansiering af merforbruget på SFO-området, således at
skoleområdet forventes at være i balance.
Institutionsområdet forventes at være i balance.
Forebyggende foranstaltninger, Børnetandplejen og
Ungdomsskolen forventes ligeledes at være i balance.
Økonomisk Afdeling har gennemgået sagen med Børne- og
kulturforvaltningen og har ingen bemærkninger
Sagen vil blive indarbejdet i Økonomisk Afdelings
budgetopfølgning pr. 30. april 2006 som forelægges
Økonomiudvalg og Byråd.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:

Ingen
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Bilag:

Bilag:
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006
2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for folkeskolen. Dateret
11. maj 2006
3. Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for folkeskolen.

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og unge udvalget
over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2006 tages til
efterretning

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006, sag nr. 41:
Taget til efterretning.

Sag nr. 42

Overførsler fra 2005 til 2006

Journal nr.:

00.01009/MMOR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På Sammenlægningsudvalgets møde d. 4. maj 2006 sag nr. 84
vedtog Sammenlægningsudvalget:
Med henblik på at sikre, at serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke
overstiger serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006,
indefryses overførte overskud fra 2005. 1det omfang det er
muligt at frigive overskud, uden at dette medfører overskridelse af
de budgetterede serviceudgifter, kan den enkelte kommune træffe
beslutning herom. 1 og med, at Sammenlægningsudvalget
tidligere har truffet beslutning om, at dersom hovedregel ikke kan
overføres underskud fra 2006 til 2007, kan udligning a f sådanne
evt. underskud medvirke til at finansiere frigivelse a f opsparede
overskud eller andre tillægsbevillinger i løbet a f 2006.
De samlede forventede ønskerom overførsel a f driftsmidler fra
2005 til 2006 udgørea. 39,0 mio. kr. til indefrysning.
Med henblik på at vurdere konsekvenserne for Børn- og
ungeudvalgets område har der været udsend brev til alle skoler
og institutioner for at afklare om der i relation til oversførslerne er
bindende kontraktlige forpligtelser. Økonomisk Afdelings
vurdering af indmeldingerne fra skoler og institutioner vil foreligge
på mødet.
Børne- og Kulturforvaltningen har også gennemgået
forvaltningsområderne for at afklare om der er i administrationen
er forpligtelser som skal indfries. På institutionsområdet er der to
puljer som er udmøntet, men som skulle finansieres af
overførslerne: pulje til udvikling og uddannelse 0,5 mio. kr. og
pulje til arbejde med ressourcesvage familier 0,3 mio. kr. 1alt 0,8
mio. kr.
På Børn- og Ungeudvalgets område udgør underskuddene for
2005 på områder med overførselsadgang i alt 1,434 mio. kr. De
enkelte institutioners underskud skal som udgangspunkt
indhentes i løbet af 2006.

Børn- og Ungeudvalget 6. juni 2006

Side 5 af 13

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og unge udvalget
over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler
1. at udvalget drøfter og prioriterer de 1,434 mio. kr.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006, sag nr. 42:

Bilag foreligger på udvalgets møde.

Der anvendes 0,5 mio. kr. til udvikling og uddannelse og 0,3 mio.
kr. til ressourcesvage familier. Udvalget beder forvaltningen om at
udarbejde forslag til kriterier, som kan anvendes ved fordeling af
frie midler.

Sag nr. 43

Sprog og læsning

Journal nr.:

16.05.15/17.01.10 / SG

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Fælles mål for fagene dansk og matematik

Sagsfremstilling:

I skoleåret 2005/06 igangsattes et udviklingsprojekt med henblik
på at forbedre elevernes læsefærdigheder. Projektet igangsattes
på baggrund af generelt utilfredsstillende læseresultater i
Frederikssund Kommune.
På møde i Børn- og Ungeudvalget - sag nr. 59 d.14. juni 2005 blev det vedtaget at målsætning er at
• Alle børn i Frederikssund opnår sprog- og
læsekompetence, som sætter dem i stand til at gennemføre
en ungdomsuddannelse.
• Alle børn opnår så tidligt som muligt den bedst mulige
sprog- og læsekompetence.
• Børn med svære sprog- og læseproblemer udredes hurtigt
muligt og sikres specialtilrettet indsats.
Samtidig blev det vedtaget at bilag 1 skulle være grundlag for
arbejdet med ’’sprog og læsning”.
Efter et års arbejde har det vist sig, at der er dele af
anvisningerne vedr. evaluering og testning i bilag 1 ’’sprog og
læsning” dateret 8.6.2005, der ikke er hensigtsmæssige. Desuden
er de nye nationale test, som er på vej ikke medtaget i
handleplanen. Endelig er matematik er ikke medtaget i
handleplanen udover i afsnittet om nøgletal under evaluering. En
øget indsat her skønnes hensigtsmæssig.
Læsekonsulenten, PPR og skolelederkredsen har derfor lavet
vedlagte forslag til revision af arbejdsgrundlaget ’’Sprog og
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læsning”, således at anvisningerne bringes i overensstemmelse
med god praksis og de forventede nye nationale test.
Desuden er der fra læsekonsulent og PPR lavet forslag til
igangsættelse af indsats vedr. matematik.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen
Bilag:
1. Forslag til justering af Børne- og kulturforvaltningens
handleplan ’’Sprog og læsning” . Dateret 20. februar 2006.
2. Handleplan for matematik

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget
tilslutter sig:
1. At den foreslåede ændring vedtages
2. At ændringerne indskrives i dokumentet ’’Sprog og læsning” af
8.6.2005.
3. At justeringer, som ikke ændrer det grundlæggende formål,
løbende foretages af læsekonsulent, PPR, og skoleafdeling
som led i den årlige evaluering.
4. At Børn- og Ungeudvalget orienteres om foretagne ændringer
5. At arbejdet med at iværksætte en handleplan for matematik
iværksættes som foreslået.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 43:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 44

Genoptagelse af mulig flytning af Dyreklubben

Journal nr.:

16 06 08 /S G

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Fra sommeren 2004 til efteråret 2005 har de været løbende
drøftelser i forbindelse med en evt. flytning af Dyreklubben fra
Ørnestenen til Stenhøjgård.
Sagen har været drøftet på møder i B&U den 12. maj 2004, den
9. juni 2004, den 18. august 2004 og senest den 8. marts 2005.
I sagen er indgået overvejelser om salg af byggegrunde med der
til hørende indtægt for kommunen og mulighederne for udvidelse
af aktiviteterne i Dyreklubben.
Der har været sideløbende drøftelser i Teknisk Udvalg i
forbindelse med ændringer i kommuneplaner og lokalplaner.
Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 100.
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Sagen er endt med at der blev vedtaget opført et mindre antal
boliger i området og at Dyreklubben forblev på sin hidtidige
placering.
Nu ønskes sagen genoptaget i anledning af behovet for udvidelse
af antallet af daginstitutionspladser i sydbyen. B&U-sag den 6.
juni 2006, sag nr. 47 Høringssvar til kommuneplantillæg 20.
Dette har givet anledning til at overveje om der vil være plads nok
til Dyreklubben på Ørnestenen. Både som følge af den forventede
ændring i dyreværnsloven, som kræver mere plads til hestehold,
og på grund af det nye behov for institutioner. Desuden om det
hensigtsmæssige i at have en dyreklub liggende midt i et
boligområde.
Problemstillingen vedr. dyreværnsloven giver ikke i sig selv
anledning til flytning, jvf. vedlagte notat.
En flytning af Dyreklubben til Stenhøjgård vil give Dyreklubben
adgang til store arealer, som kan benyttes til ridning og andre
friluftsaktiviteter.
Det vurderes p.t. at salg af de 13 byggegrunde, som ikke blev
udstykket ved sidste behandling repræsenterer en værdi på ca.
18.200.000 kr. modsætning 5.415.000 kr. i februar 2005. Det skal
dog bemærkes, at et provenu først vil være til rådighed i 2008 på
grund af byggemodning.
I februar 2005 vurderedes det at omkostningen ved flytning af
Dyreklubben ville være 3.430.000 kr. Det skal dog bemærkes, at
dette forudsætter brug af Stålhallen til dyrehold. Dette vurderer
personalet i Dyreklubben ikke hensigtsmæssigt uden
ombygninger ud fra et dyreetisk synspunkt.
Stålhallen benyttes desuden p.t. af Stehøjgård til de eksisterende
aktiviteter.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:

Undersøges p.t.
Væsentlige ændringer i medarbejdernes arbejdsforhold kræver
høring i MED-udvalg og faglige organisationer

Bilag:

Bilag:
1. Notat vedr. Dyreklubbens mulige placering. Dateret 22. maj
2006.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller over for Børn- og Ungeudvalget:
1. At sagen drøftes principielt, med henblik på afklaring af
fordele og ulemper ved en flytning.
2. At sagen efterfølgende koordineres med Teknisk
Forvaltning med henblik på tilrettelæggelse afen
beslutningsproces.
3. At sagen sendes til høring i Klub Frederikssunds MEDudvalg og i de berørte faglige organisationer, hvis der er
principiel politisk tilslutning til en flytning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 44:
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Indstillingen godkendt.
Selim Yumuk stemte imod.

Sag nr. 45

Handleplaner for 2006

Journal nr.:

16.05.15 P16/UM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Styrelsesvedtægten

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 14 handleplaner for 2006. Handleplaner er et
styringsredskab for institutionerne. Samtidig fortæller indholdet i
handleplanerne, om de pejlemærker institutionen har valgt og
hvilken kurs de har valgt, at styre efter.
Handleplanerne forelægges hermed Børn- og ungeudvalget.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pilehaven
Lærkereden
St. Rørbæk
Valmuevej
Maglehøj
Møllevej
Nørresvinget
Troldehøjen
Set. Georgsgården
Højvang
Ørnesten
Fjordtoppen
Fjordtoppen
Rørskov
Islebjerg

Bilagene 1-13 er tidligere fremsendt.

Indstilling:

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler overfor Børn- og
Ungeudvalget at:
1. handleplanerne tages til efterretning

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 45:
Udsat til august mødet da der endnu mangler 8 handleplaner.

Sag nr. 46
Journal nr.:

Ændring af Stenhøjgård og Fjordtoppen til 0-6 års
integrerede institutioner
16.06/ UM
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Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Det drejer sig om etablering af vuggestuepladser i eksisterende
børnehaver.
Der er et stort pres på efterspørgsel af vuggestuepladser fra d.
01.07.06. og måneder frem. Samtidig vil der være ledig kapacitet
i forhold til børnehavepladser. Fjordtoppen og Stenhøjgård vil stå
med tomme børnehavepladser.
Ved at ændre de to børnehaver til at have status som 0-6 års
institution, er der dermed indlagt en maksimal fleksibilitet i
styringen af institutionspladser. I forhold til ændrede behov for
enten børnehavepladser eller vuggestuepladser.
Pladsanvisningen vil dermed kunne styre visiteringen optimal.
De bygningsmæssige forandringer på Fjordtoppen er indretning
af udendørsværksted i en eksisterende bygning.
Til indkøb af indkøb af inventar er der beregnet 6.000 kr. pr.
vuggestueplads.
De bygningsmæssige ændringer på Stenhøjgård: Installation af
pusleborde. Nyt køkken. Indretning af garderobe. Lem til kælder.
Indretning af liggehal.
• Fjordtoppen ændres til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06
• Normeringen bliver 15 vug.-pladser og 32 bh-pladser
• Bygningsmæssige forandringer foretages på eksisterende
udendørsbygning. Byggeudgifter incl. inventar 185.106 kr.
• Normtal ændres, en merudgift i 2006 på 57.015,58 kr.
• Merudgift for normtal for 2007 121.980 kr.
• Køkkentimer

•
•
•
•
•
•

Stenhøjgård ændres til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06
Normeringen bliver 15 vug.-pladser og 36 bh-pladser
Bygningsmæssige forandringer incl. inventar 600.015 kr.
Normtal ændres, en merudgift i 2006 57.015,58
Normtal for 2007, merudgift 121.980 kr.
Køkkentimer

På Stenhøjgård skal der udarbejdes en byggesag på etablering
af liggehal. Ombygningen vil være færdig medio september 2006.
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer.

Bevilling:

Den samlede anlægsbevilling andrager til 785.121 kr.
Bevilling fra demografipuljen til budget 2006 korrigeres der i
normtal med en udgift kr. 114.030
Bevilling fra demografipuljen til overslagsårene korrigeres
normtallet med en udgift på kr. 243.960
Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:

Det har ingen normerings konsekvenser for personalet
Med-udvalget inddrages i forbindelse med sikkerhed og miljø
Høringsbrev til Med-udvalgene og bestyrelserne i børnehaverne.
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Bilag:

Bilag:
1. Budgetoverslag fra arkitekt Søren Heiberg

Indstilling:

Børn- og kulturforvaltningen anbefalerat Børn- og ungeudvalget
indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet samt
Sammenlægningsudvalget at:
1. Ændre Stenhøjgård fra børnehave til 0-6 års institution pr.
d. 01.08.06 eller snarest derefter.
2. Ændre Fjordtoppen til en 0-6 års institution med virkning fra
d. 01.08.06
3. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til budget
2006 på 114.030 kr.
4. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til
overslagsårene på 243.960 kr.
5. Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde d. 2. maj 2006 sag nr. 38:
Sagen sendes i høring med en frist på 14 dage.

Sagen fortsat...

Jf. Børne- og ungeudvalgets beslutning i mødet d. 2. maj 2006,
sag nr. 38, genoptages sagen hermed.
De indkomne høringssvarer:
• Fjordtoppens personale
• Fjordtoppens bestyrelse
• Stenhøjgårds bestyrelse
Resume:
Stenhøjgårds bestyrelse: Giver udtryk for en meget kort
høringsproces, der har karakter af proforma. Der bliver peget på,
at fusionen mellem de to institutioner ikke havde været vellykket.
Der har været en del udskiftning af personalet. Bestyrelsen er
optaget af, at pædagogerne får arbejdsro til at være sammen
med børnene. Det foreslås, at der bliver bevilget timer til rydning,
nedpakning og flytning af børnehaven. Derudover peges der på,
at regler vedrørende indretning m.m. overholdes.
Fjordtoppens bestyrelse: Giver udtryk for en undren over endnu
en gang, at skulle ændre institutionens formål. Generelt er de
positive overfor at Fjordtoppen har det formål, at være en 0-6 års
institution.
De er bekymret for personalets engagement og store indsats i
gennem den sidste ændring, vil virke formålsløs.
Stenhøjgårds personale: Giver udtryk for, at det er en dårlig ide,
de har brugt mange timer og megen energi på forandringen. Det
psykiske arbejdsmiljø er påvirket af ændringen og det er svært at
finde gejsten frem.
Børnene skal endnu en gang flytte stue, hvilket påvirker og
forvirrer dem.
Børne- og kulturforvaltningen følger op på udsagnene fra de
indkomne høringssvar. Institutionsafdelingen vil gå ind og
understøtte processen i at fastholde og udvikle et godt
arbejdsmiljø i forandringsprocessen fra børnehave til 0-6 års
institution.
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Bevilling:

Den samlede anlægsbevilling andrager kr. 785.121, som
finansieres af kassen.
Der er en afledt driftsudgift som følge af ændrede normtal for
Stenhøjgård og Fjordtoppen svarende til kr. 114.030, hvilket
finansieres af demografipuljen for 2006.
Den afledte driftsudgift for overslagsårene svarende til kr.
243.960 finansieres af demografipuljen.

Økonomi og
personalemæssige
bemærkninger:
Bilag:

Det har ingen normeringsmæssige konsekvenser for personalet

Bilag:
1. Budgetforslag fra arkitekt Søren Heiberg.
2. Fjordtoppens personale. Dateret 15. maj 2006.
3. Fjordtoppens Bestyrelse. Dateret 17. maj 2006.
4. Stenhøjgårds Bestyrelse. Dateret 19. maj 2006.

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anbefalerat Børn- og ungeudvalget
indstiller til Økonomiudvalget og Byråd samt
Sammenlægningsudvalget at:
1. Høringssvarene tages til efterretning med supplerende
bemærkning.
2. Ændre Stenhøjgård fra børnehave til 0-6 års institution pr.
d. 01.08.06 eller snarest derefter.
3. Ændre Fjordtoppen til en 0-6 års institution med virkning fra
d. 01.08.06.
4. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til budget
2006 på kr. 114.030.
5. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til
overslagsårene på kr. 243.960.
6. Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 46:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 47

Høringssvar til kommuneplantillæg 20

Journal nr.:

01.02.05K04/UM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Der er stigende pres på dagtilbudsområdet. Fra januar til maj er
der en stigning i antallet af børn på venteliste. Stigningen er på 53
børn. Der skal til august 2006 anvises 50 børn til
vuggestuepladser (100 børneenheder).
Efterspørgslen på pladser er fortrinsvis i midt- og sydbyen.
Ifølge prognoserne er der en stille og rolig stigning i antallet af 0-5
årige. I 2005 er der 1486 0-5 årige og i 2008 er der 1604 0-5
årige.
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Dagplejen har ikke det antal indskrevne børn, som for få år siden.
Det er vanskeligt, at rekruttere og fastholde dagplejemødre. 1dag
er der 195 børn, som er indskrevet i dagplejen. I 2005 blev
dagplejen nednormeret til 210 børn.
Ifølge prognosen er der en tilvækst på i alt 118 børn fra 2005 til
2008. Pr. d. 1. juli 2006 indføres pasningsgaranti fra mellem 26/30
uger efter forventet fødsel. Det er ikke pladsanvisningens indtryk,
at forældrene ændrer adfærd i forbindelse med ændringen på
pasningsgarantien.
Væksten er som det er dokumenteret i midt- og sydbyen. Det vil
derfor være vigtigt, at få indarbejdet muligheden for, at kunne
opføre dag-institutioner i sydbyen.
Kommuneplantillæg 20 er sendt i høring pr. d. 23. maj. På arealet
for offentlige serviceformål matrikel 4n Oppe Sundby, skal der
indarbejdes en bebyggelsesprocent der kan rumme opførelsen af
2 institutionsbyggerier på hver 1000 m2.
Den ene bygning placeres i forbindelse med daginstitutionen
Ørnestens p-plads og mod vest ned mod bjerget, på langs af
matrikelgrænsen.
Det andet byggeri placeres syd for Ørnesten og mod vest og
langs med matrikelgrænsen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget
afgiver følgende høringssvar til kommuneplantillæg 20:

Bilag:
1. Befolkningsprognose. Dateret 1. juni 2006.

1. At der i kommuneplantillæg 20 matrikel 4n Oppe Sundby
indarbejdes en bebyggelsesprocent der sikrer 2
institutionsbyggerier på hver 1000 m2.
2. At placeringen af det ene institutionsbyggeri er nord/vest for
daginstitutionen Ørnesten.
3. At placeringen af det andet institutionsbyggeri er
Syd/syd/vest for daginstitutionen Ørnesten.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 47:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 48
Beslutninger:

Eventuelt
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