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KOMMUNE

kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
mode
tirsdag den £. februar 1968 kl. 14.00
i modelokalet pA SlangerupgArd med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) KFUM spejderne fremsender
medlemsbladet "Agerhønen".
(omdeles.
b) Dansk Gkolebiblioteksforening
indbyder til konference
£1. - SS. april 1980 pA
Golf Hotel i Viborg over emnet
"Skolebiblioteket - edb, en del
af kommunens informat ionssystem".
c) Bibliotekstilsynet fremsender et
eksemplar af foreløbig redegørelse om
folkebibliotekernes planer 1987 - 90.
d) Fæl lesrad ionævnet meddeler RADIO 83
udvidelse af sendetiden pA 4 rnAneder
med virkning fra 1. januar 1988.
e) Stiftelsen for Goetheanistisk Kunst
og Videnskab, Lystrupvej 84, 3550
Slangerup fremsender vedtægter samt
regnskab for Aret 1986.
f) Forvaltningen har den 11. januar
1988 betalt en regning af 19/9-84
fra Holmskov’s Rustfri pA reparation
af S fodboldmAl i Uvelse.
./. Kopi af skrivelse til Uvelse
idræt sforeni ng ved 1ægges.
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g) PÅ kulturelt udvalgs møde i januar
måned 1908 blev forvaltningen
forespurgt, hvor meget udgifterne
til rengøring af teatersalen på
Egelundskolen i forbindelse med
afholdelse af "Slangeruprevyen"
beløber sig til.
Forvaltningen kan oplyse, at
rengøringsudgiften er opgjort til
kr. 4.978,60.
Kopi af opgørelsen ved legges.

EVT. NEDSÆTTELSE OF EN ARBEJDSGRUPPE
OMKRING PASNINGS- OG FRITIDSORDNINGER FOR
DE 6 - 13 ARIGE I SLANGERUP KOMMUNE.
PÅ baggrund af udtalelser fra skoleledere
og fri t idsh jerns ledere foreslås det, at
der nedsættes en administrativ
arbejdsgruppe med følgende medlemmer:
1 fri t id shjems1ed er
1 skoleleder
1 pædagog
1 1ærer
1 skolepsykolog
1 pædagogisk konsulent
Social inspektøren
Sko1ed irekt øren.
Kopi af forslag til kommissorium for
arbejdsgruppen er tidligere udsendt.
Socialudvalget er indkaldt til mødet
kl.14.00 til en d rø ft e 1se omkr in g
pasnings- og frit idsordninger.
(17.13.00 G 01)
3.
RENOVERING OG UDVIDELSE AF TENNISBANER.
På møde med hal inspektøren og brugerne af
tennisbanerne blev man enige om, at lade
teknisk forvaltning indhente tilbud på
udvidelse og istandsættelse af
tenni sbanerne.

./.

Teknisk forvaltning fremkommer med
forslag og økonomisk beregning på ialt
kr. 310.000.
Kopi vedlægges.
(04.04 G 01)
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4.
SLANGERUP SVØMMEBAD - TAGRENOVERING.
Teknisk forvaltning foreslår i skrivelse
af £9/9-07 følgende alternativ renovering
af svømmebadets tag:
Ny tagkonstruktion med taghælding. Det
giver mulighed for placering af
vent i1at ionsan læg i tagrum samt rnu1ighed
for etablering af solfanger pA taget, som
er sydvendt, og ny tagkonstruktion giver
mulighed for en bedre loftsbeklædning i
bygningen.
Det nævnte forslag knever et større
projekteringsarbejde, som teknisk
forvaltning ikke pA nuværende tidspunkt
kan overkomme.
Teknisk forvaltning foresiAr, at der
søges om kr. 40.000 excl. moms til
udarbejdelse af skitseprojekt til nærmere
godkendelse.
Kulturelt udvalg udsatte pA sit møde den
3/11-87 ovennævnte sag til februar 1908,
idet der ikke var afsat penge til
udførelsen i 1988.
(82.07:04.07 G 01)

Kr. 16-51 A/S 0AF0LO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

S l _ Pi N G3EE R U P '

K O M M LJ N E

k u 1i;ure 1t ud va 1g

"MULTIFUNKTIONSOMRÅDE" I IJVFLSF.
Byrådet har på sit møde deri £5/11-87
meddelt t idsbegrænset dispensat ion til
arealet i Uvelse, hvorpå
initiativtagergruppen påtænker at
etablere et "Multifunktionsområde",
indtil arealet, der er udlagt til
parkering og bebyggelse i lokalplan nr.
14, skal anvendes til de i lokalplanen
anførte formål.
Byrådet har i den anledniny anmodet
initiativtagergruppen om, til brug ved
frigivelse af anlægsbevilling i 1988, at
indsende en tidsplan med økonomiske
beregninger over etablering af
"Mult ifunkt ionsområdet".
Forvaltningen kan oplyse, at materialet
fra in it iat ivt agergruppen vil foreligge
på mødet.
(04.01 G 01)
6.
UDVIDELSE AF IDRÆTSANLÆG I SLANGERUP

./.

Slangerup idrætsunion har afleveret
skitseprojekt med økonomisk oversigt til
hal udvidelse i Slangerup.
Kopi af materialet vedlægges.
Fritidsnævnet, £8/1-88:
Nævnet finder, at arbejdsgruppen for
frit idsplanlægningsprioritering bør
tilgodeses inden der opføres en hal
yderi igere.
Endvidere anses de beregnede udgifter og
indtægter i forslaget ikke for
realistiske. Nævnet ser gerne et
samarbejde mellem idrætsunionen og
kommunen omkring opførsel af
omklædningsrum, klubfaci1iteter, kant ine
og lokale til bordtennis og gymnastik
ni. rn. ved nuværende hal og svømmebad.
(8£.£0:04.04 G 01)
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7.
INDRETNING HF TEHTERSHL PÅ EGELUNDSKOLEN.

./.

Slangerup Hmateur Theater Forening
forespørger i skrivelse af 10/1“00 om,
hvornår det påregnes at igangsætte
sceneopbygning i teatersalen på
Egelundskolen, og hvornår påregnes den
permanente scene at stå færdig og dermed
klar til brug.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
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(OS.04:£0.01.00 G 01)
0.
EVT. FLYTNING HF SLANGERUP BIBLIOTEK.

z.

Kulturelt udvalg har på sit møde den
3/11-07 behandlet spørgsmålet om evt.
flytning af Slangerup bibliotek til
Egelundskolen.

./.

Udvalget finder, at Egelundskolens
vestlige del af E-afsnittet (tidligere
Ejegodskolen) kan overgå til
folkebibliotek pr. 1/0 199o.
Endvidere finder udvalget, at den
resterende del af Egelundskolen, bortset
fra samlingssal og kælderområde, primært
anvendes til folkeskole.
Inden endelig stillingtagen om flytning
og tidspunkt herfor anmodes
Egelundskolens nævn, lærerråd og elevråd
samt skolekommissionen og bibliotekets
personale om en udtalelse.
Kopi af svar fra nævn, lærerråd, elevråd
og fra bibliotekets personale vedlægges.
Sko1ekommissionen, £5/1-00:
På grundlag af det nuværende kendte
klassetal, kan skolekommissionen ikke
anbefale en flytning af biblioteket før
1/8-91.
(82.00:21.00 G 01)
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9.
SKOLEBUSKØRSEL FRO JØRLUNDE.
finsøgning fra Lindegårdskolens skolenævn
om udvidelse af nuværende
skolebusordning, således at den
tilgodeser born fra begge sider af
Roski Idevej.

./.

Forvaltningen kan oplyse, at der efter
skolestyrelseslovens § £5 skal opfyldes
en af følgende £ kriterier i forbindelse
med befordring af elever:
1) min. afstand mellem hjem og skole
£) erklæring om trafikfarlig vej.
Ingen af betingelserne er til stede.
Kopi af skolenævnets ansøgning vedlægges.
Sko 1ekomrnissionen, £5/1-8B:
finbefales for elever i bh-klasse, 1. og
£. klasse indtil videre, idet det
forudsættes ikke at medføre merudgifter.
(17.£0.06 G 01)

10.
FERIE OG FRIDOGE I SKOLEÅRET 1988/89.

./.

Und er v isni ngsrni ni ster iet frem sender
cirkulære af £8/10-87 om ferier og
fridage i skoleåret 1988/89.
Kopi af cirkulære samt nævn og lærerråds
udtalelse vedlægges.
Sko1ekomrnissi onen, £5/1-88:
Det indstilles, at onsdag den 3/8-88,
torsdag den 4/8-88, fredag den 5/8-88,
torsdag den 5/1-89, fredag den 6/1-89 og
tirsdag den £8/3-89 bliver arbejdsdage,
og at uge 7, 13/£ - 17/£-89 samt fredag
den 5/5-89 bliver fridage.
(17.£0.03 P 05)

Hr. 1651 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

SLANGERUP

KC
JM|v|u IM
L
£

kulturelt udvalg

li.
FORSLOG TIL OPRETTELSE OF KOMMUNAL
SPROGTRININGS6RUPPE.
Pædagogisk og psykologisk rådg ivrang’s
tale-/hørekonsulent har den 3/l£-87
fremsendt ansøgning orn oprettelse af
kommunal sprogtræningsgruppe. I første
omgang søges om 14 uger fra marts til
juni 1988.

./.

Forvaltningen kan oplyse, at
undervisningen kan indgå i
børnehaveklasselederens pligtige timetal.
Eventuelle kørselsudgifter skal afholdes
af socialforva11n in gen.
Kopi af tale-/hørekonsulentens ansøgning
vedlægges.
Sko 1ekornrnissionen, £0/i"88:
Anbefales.

(17.14.00 G 01)

i£.

ONSBGNING FRO UVELSE SKOLE OM ÆNDRING OF
UNDERVISNINGSPLAN.
Skolenævnet ved Uvelse skole ansøger ved
skrivelse af 6/1-88 om nedenstående
ændringer til undervisningsplanen fra og
med skoleåret 1988/89

./.

4.kl., 5.kl., 6.kl. p-fagene,
håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og
formning ønskes ændret til 4 timer om
ugen i 1/4 skoleår ( i dag £ timer om
ugen i l/£ skoleår).
Kopi af skolenævnets ansøgning vedlægges.
Sko1ekornrnissi onen, £5/1-88:
Anbefales.
(17.00. 0£ P 15)
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13.
|
EGELUNDSKOLEN - ANSØGNING OM
TILLÆGSBEVILLING.

./.

Ansøgning fra Egelundskolen om en
en ekstrabevilling på kr. 49.840 til
dækning af mangler efter
asbestrenovering, flytning og indbrud.
Kopi af Egelundskolens ansøgning
vedlægges.
Skolekommissionen, £5/i-88:
Anbefales.
(00.01 0 03 t --80)

14.
ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PLANER FOR
DET PÆDAGOGISKE PERSONALES VIKARARBEJDE I
SKOLERNE.
Ved indførelse af samordnet undervisning
besluttedes, at det pædagogiske personale
ved fritidshjemmet Lindegården og
Byvangskolens pasningsordning skulle yde
4 timer ugentlig vikararbejde på
skolerne.
Pasningen Byvang er efterfølgende blevet
normeret 3 timer ugentlig, hvorfor der på
denne skole kun er 1 time til
vi kararbejde.
Fritidshjemmet Lindegården søger i
samarbejde med skolens lærere om
godkendelse af, at udbetaling af
vikartimerne finder sted som en fast
ordning, uanset hvilken form for ydelse
af vikartimer der anvendes. Principiel
godkendelse af en tilsvarende ordning
søges for pasningsordningen Byvangs
vedkommende, såfremt institution/skole
måtte finde det hensigtmæssigt.
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Ovenstående sag har varet forelagt for
socialudvalget i mode der 14/12-87.
Udvalget besluttede: "På baggrund af de
prakt iske vanske1 inheder ved benytt e 1se
af vikart irnerne, anbefales den skitserede
ord n in g for rest en af s ko1eår et".
./.

Kopi af ansøgningen fra fritidshjemmet
Lindegården vedlægges.
Sko 1ekornmissionen, £5/1-00:
Det indstilles, at beslutningen om, at
fritidspædayoyerne er til rådighed for
vi kararbejde, ændres til, at
frit idspædagogerne er til rådighed for
indskolingsordningen.
(17.05 G 01)

15.
ANSØGNING FRA LÆRERE DM NEDSAT TIMETAL
MOD TILSVARENDE NEDGANG I LØNNEN I
SKOLEÅRET 1900/09.
./.

Kopi af oversigt over ansøgningerne
vedlægges.
Skolekommissionen, £5/1-88:
Anbefales under forudsætning af, at det
er skematekn isk rnu1iyt.
(01. 10:17.00 G 01 t )
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16.

OPSÆTNING AF BANDER PÅ IDRÆTSOMRÅDE.
Uvelse idrætsforening s«ger om opsætning
af reklameskilte, mål 80 cm x 30 cm på
fodboldbanen i Uvelse, ment som
afgrænsning af banen.
Banderne er flytbare, således at de ikke
forstyrrer græsslåning og andre
vedi igehoIdel sesakt iviteter.
Fri t idsnævnet, £4/11-07:
Frit idsnævnet kan ikke anbefale, at der
opsti 11 es reklameski 1te på offentlig
io r d .

anbefaler, at der
g ives tilladelse til opst i11 ing af
reklameski1te.
Kulturelt udvalg besluttede på sit mode i
januar måned, at det skulle undersoges i
andre kommuner, på hvilke vilkår reklamer
opsættes med henblik på evt. udarbejdelse
af regler.
anbefalede
fritidsnævnets indst i11 ing.
Skoledirektoren redegor for undersøgelsen
i andre kommuner.
(04.04 P £4)
17.
PJECE OM FRITIDSTILBUD TIL BØRN 00 UNGE.
BSP-udvalget har arbejdet med ideen om at
udarbejde en pjece over de fritidstilbud,
der eksisterer for born og unge i
Slangerup kommune. Pjecen skal indeholde
flere oplysninger og have en anden form
end den eksisterende.
Elsa Kristiansen og landbetjent Olav
Nielsen har haft en drøftelse med
fritidsnævnet om pjecen.
Fr it idsnævnet, 26/1-88:
Anbefales.
Videresendes til kulturelt udvalg.
./.

Kopi af udkast til forslag til pjece og
spørgeskema vedlægges.
(00.01

A 34)
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18.
REFUSION HF TRANSPORTUDGIFTER.

Uvelse idræt s foren in g søger om dykning af
transportudgifter på kr. £1.£00 fra
Uvelse til Slangerup idrætshal i året
1987.

Å.

,-

'C-

Frit idsnævnet, £6/1-88:
Fritidsnævnet anbefaler, at der ydes et
tilskud på kr. 5.000.
(00.01 0 49 t-80)

19.
TILSKUD TIL FORENINGER M. V.
Dansk afs, internat ional
ungdomsudveksling fremsender ansøgning om
tilskud til
deltagelse i et års udvekslingsophold i
udlandet.
Forvaltningen kan oplyse, at der på
kontoen for øvri ge ku11 ureIle formå1
resterer kr. 87.600 i 1988.
<00.01 0 49 t-88)

£0.
ANSØGNING OM LÅN HF TEATERSAL PÅ
EGELUNDSKOLEN.

Slangerup pensionistforening søger om lån
af teatersalen på Egelundskolen hver £.
og 4. onsdag i hver måned fra
kl. 14.00 - 17.30 i forbindelse med møder
og arrangementer af forskellig art.
Foreningen ønsker rullebord, klapborde og
stole samt lejlighedsvis klaver stillet
til rådighed.
Endvidere ønsker foreningen, at der
anskaffes et skab, som stilles til
rådighed.
Foreningen har selv kaffemaskine og søger
derfor orn, at der etableres 3-faset
stikkontakt i nærheden af teatersalen.
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Egel undskoleri anbefaler ansøgningen, men
først fra kl. 15.00, idet skoledagen
først slutter her og desuden fordi, der
skal være tid til rengøring.
Skolen har dog ikke pedel bistand til
opstilling og nedtagning af stole og
borde til ea. 80 - 100 personer S gange
om måneden. Med hensyn til indkøb af
skab, oplyser skolen, at den ikke hår
midler til indkøb af et sådant.
Forvaltningen kan oplyse, at instruks for
benyttelse af teatersalen blev udsat på
skolekommissionens møde den 25/1-88.
(82.00 mp)

21.

MEDLEMSSKAB AF FRITID UG SAMFUND.
Slangerup kommune har for året 1987
tegnet medlemsskab af Fritid og Samfund
for ungdomsskolenævn, fritidsnævn,
voksenundervi sni ngsnævn og ku11ure11
udvalg (ialt 25 personer) til en samlet
pris a’kr. 2.230.
Udva1get bedes tage sti 11 iny til, om
fortsat medlemsskab for 1988 ønskes
tegnet. Prisen er uændret kr. 2.230,-.
(83.07:18.00 G 01)

FRITAGELSE FUR MEDLEMSKONTINGENT.
Uvelse ungdomsklub søger om fritagelse
for med 1emskonti nyent.
Som begrundelse anfører klubben, at
ungdomsskoleklubben S.U.K. ikke opkræver
kontingent af medlemmerne, hvilket føles
uretfærdigt for Uvelse ungdomsklubs
medlemmer.
Klubråd og klubbens bestyrelse har
t i 11råd t ansø gn in gen.
Fritidsnævnet, 26/1-88:
Anbefales.
(00.01 G 49 t~80)
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ØKONOMI RAPPORTERING.
Økonomi rapporteri ny vil ferst fore1 igye
på medet.
. s & C ? ' T ^ t S ^C' c/ ~___

<00.01 0 49 t )

£ 4.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.

SKOLEBUSKØRSEL FØR DE KOMMENDE SKOLEÅR.
Sirn’s har haft kontrakt på skolebuskersel
i Slangerup kommune indtil 31/7-08.
Udvalget bedes tage stilling til fortsat
skolebuskersel.

£ 5.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Medet slut kl. :
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