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F REDERI KS SUND K O MMU N E

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

11. oktober 1999 kl. 13.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente Nielsen, Klaus Nielsen,
Mogens Andersen.
Egon Agerlin deltager i mødet.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 16.40

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 85:
Orientering
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Sag nr. 86:
Ud og ombygning af St. Rørbæk børnehave og vuggestue

Sag nr. 87:
Ny daginstitution i Græse Bakkeby

Sag nr. 88:
Ny skole i Græse Bakkeby

Sag nr. 89
Eventuelt

Sag nr. 85:

Orientering
Egon Agerlin orienterede om lærernes nye tjenestetid og ny løn.
Tages op igen p å næste mode.

Dialogmødet den 28. september 1999 blev evalueret. Der kan startes
anderledes indskoling til kl. 14.00 på alle skoler pr. 1/8 2000.
Der udarbejdes projektbeskrivelse med målepunkter, som godkendes
af udvalget.
Der søges dispensation i ministeriet for skoledagens længde.
Skolerne har mulighed for at udarbejde projekter tilpasset den
enkelte skole.
Projektet skal være ressource-neutralt, men ingen medarbejdere skal
afskediges for at finansiere andres arbejdstimer.
Der evalueres løbende i perioden med henblik på at finde en
permanent anderledes indskoling.

B&U tager på klubbesøg mandag den 8. november 1999 kl. 12.00.

Klaus Nielsen spurgte til 3. kl as seundersøgelsen.
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Klaus Nielsen ønsker at automatisk overgang mellem dagpleje og
daginstitution tages op.

Formanden tilrettelægger julemøde den 6. december 1999.

Sag nr. 86:

Ud og ombygning af St. Rørbæk børnehave og vuggestue

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag vedrørende ud- og ombygning af St. Rørbæk
børnehave og vuggestue med henblik på fastlæggelse af
proceduren omkring udbygningen.
Det foreslås, at byggeriet finansieres over kommunens
kassebeholdning mod pant i ejendommen, som nedskrives
løbende.
Endvidere foreslås indgået en anlægsoverenskomst, der udpeger
kommunen (børne- og kulturforvaltningen) som bygherre.
På grund af den igangværende nabohøring samt tilendebringelse af
forhandlingerne vedrørende køb af areal forsinkes starten af
byggeriet så meget, at det vil være uhensigtsmæssigt at starte så
tæt på vinterperioden, hvilket kan resultere i udgifter til
vinterforanstaltninger, der ikke er indregnet i projektet.
På denne baggrund foreslås det, at byggeriets start udsættes til 1.
marts 2000.
Som en konsekvens heraf foreslås det endvidere, at der etableres et
alternativt tilbud inden for den afsatte ramme til de børn, der skal
begynde skole 1. august 2000, således at institutionen kan
modtage et antal nye børn ca. 1. februar som oprindeligt planlagt.

Bevilling:

Anlægsbevilling kr. 2.750.000
Driftbevilling til 20 BHE fra 1/2 2000

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

-

Indstilling:

Det indstilles at udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at
finansiering af byggeriet sker over kassebeholdningen mod pant i
ejendommen, der løbende afskrives ligesom det anbefales, at
bygherrekompetencen overføres til kommunen via en
anlægsoverenskomst.
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Endelig indstilles det, at der udarbejdes et alternativt tilbud inden
for den godkendte økonomiske ramme, der sikrer, at der kan
modtages et antal nye børn ca. 1. februar 2000.
Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 11. oktober 1999:
Forvaltningen indhenter tilkendegivelse fra St. Rørbæk børnehave,
om de selv vil påtage sig udbygningen. Der kan indgås en
driftoverenskomst med Frederikssund kommune. St. Rørbæk
børnehave skal være klar til at tage børn ind pr. 1. februar 2000.
Der etableres en turnus på Stenhøjgård. Det undersøges ligeledes,
hvad anlægs- og driftomkostningeme er ved en ny institution til 40
BHE. Sagen tages op igen den 8. november 1999.

Sag nr. 87:

Ny daginstitution i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2000 blev der
vedtaget opførelse af en daginstitution til 60 BHE i Græse
Bakkeby.
I den anledning anmodes udvalget om at drøfte, hvorledes
institutionen skal udformes samt hvorledes udbud skal ske,
herunder udarbejdelse af udbudsmateriale.

Bevilling:

Anlægsbevilling 6. mio

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

-

Indstilling:

Udvalget anmodes om at drøfte udbygningen.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 11. oktober 1999:
Sagen udsættes til 8. november 1999.

Sag nr. 88:

Ny skole i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.00

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet at bygge en skole i Græse Bakkeby.
Der kan vælges mellem 3 former for udbud.
A: En totalrådgivning efter artikel 13
B: En totalrådgivning efter artikel 36
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C: En totalentreprise

De enkelte udbud vil blive gennemgået på mødet.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Planlægningsnotat fra Mangor & Nagel af 9. august 1999

Bilag:

Planlægningsnotat fra Mangor & Nagel af 31. august 1999
Bogen "Rum Form Funktion" bedes medbragt.
Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage stilling
til, hvilket udbud der skal arbejdes med.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 11. oktober 1999:
Sagen udsættes, idet udvalget ønsker en studietur den 15.
november 1999. Forvaltningen udarbejder oplæg til studietur.

Sag nr. 89:

Eventuelt
Intet.

sign.

sign.

sign.

Per Bille Henriksen

Klaus Nielsen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Mogens Andersen

Mogens Højenvang

