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Sag nr. 36

Orientering
Venteliste
EA udleverede ventelisten.
Forvaltningen undersøger mulighederne for at indlede et
samarbejde mellem dagplejen og Rørskov.
Konflikten på Stenhøjgaard
EA orienterede om Stenhøjgaard-konflikten.
Orientering om status i forbindelse med budgetanalysen på
børne- og familieområdet.
Fællesmøde med socialudvalget kl. 18.30 til ca. kl. 19.00

Sag nr. 37

Budgetforslag 2002 og overslagsårene 2003 - 2005.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Lov om kommuners styrelse.
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Budgetoplæg 2002 har nu været til høring i
forældrebestyrelser og MED-udvalg.
Forvaltningen har på baggrund af disse udtalelser udarbejdet
skemaer på de af institutionerne ønskede aktivitetsændringer.

Bevilling:
Økonomi og
personale-

Ingen.
-

mæssige
konsekvenser:
Bilag:

B udget fo r 2001 og overslagsårene bedes medbragt.

Rammeopgørelse - budget 2002 - 2005 med tilføjede
aktivitetsændringsønsker og rammekorrektioner.
Aktivitetsændringsskemaer:
Folkeskoleområdet.
Institutionsområdet.
Børnerådgivningen.
Sundhedsområdet.
Anlægsskemaer:
Folkeskoleområdet, renoveringsarbejder.
Folkeskoleområdet, belysning, SFO v/Marienlystskolen.
Folkeskoleområdet, belysning, Falkenborgskolen.
Folkeskoleområdet, renovering af fysiklokaler.
Daginstitutionsområdet, renovering af garderober, Møllevej.
Daginstitutionsområdet, cykelskur, Lærkereden.
Daginstitutionsområdet, ridehal, Dyreklubben.
Ny daginstitution.
Forslag til områdebeskrivelser for:
104 32 Folkeskolen
104 34 Institutioner
104 36 Børnerådgivningen
104 38 Sundhedsområdet
104 40 Ungdomsskolen
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Forslag til budgetbemærkninger for:
104 32 Folkeskolen og amtslige centerafdelinger
104 34 Fælles formål, dagpleje, institutioner og klubber
104 36 Børnerådgivningen
104 38 Sundhedstjenesten og den kommunale tandpleje
104 40 Ungdomsskolen.

R a m m e o p g ø re ls e o g de s id s te s k e m a e r u d le v e re s p å
m ødet

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer de enkelte
skemaer og oversender budgetforslaget til økonomiudvalget.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2001:
Aktivitetsændringer:
Følgende skemaer blev sendt til økonomiudvalget:
§20.2. undervisning
Skolemøbler, udskiftning
Administration på folkeskolerne
Opnormering, psykologområdet
Leasing af EDB
Kommunernes LærerPensionsUdligning
Produktionsskoler
Erhvervs- og udd.konsulenten, aktivitetskonto
Opnormering, talepædagoger
Udvidelse af klubpladser
Opnormering, havemænd
Dagplejen, etablering af nye dagplejehjem
Daginstitutionerne, vintervedligeholdelse
Birkevænget, aktivitetskonto
Birkevænget, vikarkonto
Tandplejen, ungdomstandpleje
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Tandplejen, materialekonto
Tandplejen, opnormering specialtandlæge
Tandplejen, opnormering
Ungdomsskolen, opnormering sekretærtimer
Følgende skemaer blev ikke sendt til økonomiudvalget:
OPAS, renovering af legeplads
Opvaskemaskiner, daginstitutioner
Dagplejen, medarbejder til Børnemix
Dagplejen, midler til IT
Dagplejen, forhøjelse af uddannelseskontoen
Daginstitutionerne, 10% forhøjelse adm.konti
Ungdomsskolen, Midler til rejseudgifter
Anlægsskemaer:
Følgende skemaer blev sendt til økonomiudvalget:
Folkeskoleområdet, renoveringsarbejder
Folkeskoleområdet, renovering af fysiklokaler
Daginstitutionsområdet, cykelskur, Lærkereden
Daginstitutionsområdet, pavillon, Dyreklubben
Ny daginstitution
Folkeskoleområdet, 2. etape af skole i Græse Bakkeby
Følgende skemaer blev ikke sendt til økonomiudvalget:
Folkeskoleområdet, belysning, SFO v/Marienlystskolen
Folkeskoleområdet, belysning, Falkenborgskolen
Daginstitutionsområdet, renovering af garderober, Møllevej

Sag nr. 38

Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på
vejstrækningen St. Rørbæk ved daginstitutionen
Rørskov
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Journal nr.:

17.21.05

Lovgrundlag:

Vejloven

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 33 fra mødet den 7. maj 2001.
Bestyrelsen i daginstitutionen Rørskov har i brev af 27.
februar 2001 ønsket at der etableres et fortov fra St.
Rørbæk til daginstitutionen Rørskov.
Forvaltningen har bedt Frederikssund politi om en vurdering
af trafiksikkerheden på strækningen. Politiet har svaret, at
der er etableret adskillelse af de svage og stærke trafikanter
i form af stien langs marken fra Morbærvænget til
daginstitutionen Rørskov. Politiet ønsker ikke at tage stilling
til, om nogle brugere derved får en meget længere vej til
daginstitutionen Rørskov, hvis de skal benytte stien.
Forvaltningen har herefter bedt Teknisk forvaltning komme
med forslag til at øge trafiksikkerheden på vejstrækningen.
Teknisk udvalg behandlede Teknisk forvaltnings forslag på
møde den 7. maj 2001, og Teknisk udvalg besluttede, at der
ikke etableres et fortov på strækningen langs med St.
Rørbækvej.
På den baggrund besluttede Børn- og ungeudvalget på
mødet den 7. maj 2001 at anmode Teknisk forvaltning om et
forslag til alternative og billigere forbedringer af
trafiksikkerheden.
Dette forslag forelægges Børn- og ungeudvalget til
drøftelse.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Brev af 5. april 2001 fra Frederikssund politi.
Brev af 24. april 2001 fra Børne- og kulturforvaltningen til
Teknisk forvaltning. Udleveret til sidste møde.
Svar fra Teknisk forvaltning på udvalgets forespørgsel.

Indstilling:

Der ønskes en drøftelse af forslag til at øge
trafiksikkerheden på vejstrækningen.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2001:
Børn- og Ungeudvalget tilsluttede sig forslag fra Teknisk
Forvaltning om etablering af en 30 cm bred kantlinie,
således at der skabes et 70 cm bredt gå-areal. Desuden
ønsker Børn- og Ungeudvalget opsætning af 3 nye lamper
som foreslået af Teknisk Forvaltning. Udvalget foreslår
desuden opsætning af advarselstavle med børn på
kørebanen.
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Sag nr. 39

Æ ndringer på dagpasningsområdet

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 35 fra mødet 7. maj 2001
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Udvidelse af åbningstid på Kong Dansvej:
Kong Dansvej har en åbningstid på 36,5 timer. Den 1.
august 2001 er der tilmeldt 11 børn på institutionen og ingen
på venteliste. Der er ingen af de øvrige ventelistebørn i
kommunen, der har ønsket Kong Dansvej, da åbningstiden
er for kort.
Hvis åbningstiden udvides med 16,5 timer, vil alle 20
børnehavepladsen i institutionen kunne udnyttes pr. 1.
august.
Udvidelsen af åbningstiden vil betyde et merforbrug af
personale på 1,25 fuldtidsstilling, samt en forøgelse af
vikarmidlerne og uddannelse.
Nedlæggelse af Naturbørnehaven:
Naturbørnehaven har til huse i lejede lokaler på Lille
Blødevej 8 C. Ejendommens vedligeholdelsestilstand er
meget dårlig. Huset synker, døre og vinduer kan ikke åbne
og lukke, gulvet er sunket, og vægge slår revner.
Forvaltningen har i en længere periode søgt at blive enige
med ejendommens ejer Troelstrup Erhverv, om hvem der
skal betale vedligeholdelsen.
Lederstillingen bliver ledig pr. 1. juli 2001, da lederen har
fået en anden lederstilling i kommunen.
Den 1. august 2001 er der tilmeldt 13 børnehavebørn på
institutionen og 10 børn på venteliste.
Der betales kr. 9.900 i månedlig leje.
Forvaltningen foreslår, at lejemålet opsiges pr. 1. juni 2001
med 6 måneders varsel til 1. december 2001.
11 børn overføres til Kong Dansvej.
1 pædagog overføres til Kong Dansvej.
Etablering af 15 børnehavepladser på Stenhøjgård
Turnus:
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For at skaffe plads til de resterende børn indmeldt i
Naturbørnehaven og de 10 på venteliste etableres en
børnehaveafdeling med 15 nye børnehavepladser på
Stenhøjgård Turnus.
Der er plads til 75 turnusbørn på Stenhøjgård, men turnus
benyttes p.t. kun af 67, da Naturbørnehaven ikke anvender
8 turnuspladser.
Driftmidlerne fra Naturbørnehaven kan overføres til drift af
Stenhøjgårds 15 nye pladser.
Personalet fra Naturbørnehaven overføres til Stenhøjgård.
Der vil være brug for et beløb til etablering, bl.a. af
garderobepladser. Dette finansieres over
bygningsvedligeholdelse.
Lederen af Stenhøjgård Turnus bliver leder af
børnehaveafdelingen. Herved frigøres en lønsum fra
lederen af Naturbørnehaven, der dels kan bruges til
finansiering af personaleudvidelsen på Kong Dansvej, når
åbningstiden udvides, og dels til 1-2 funktions løntrin til
lederen af Stenhøjgård Turnus.
Stenhøjgård Turnus opretholdes med 75 turnuspladser.
Forvaltningen indstillede til Børn- og ungeudvalget
-at udvide åbningstiden på Kong Dansvej med 16,5 timer
ugentligt,
-at lejemålet på Lille Blødevej 8 C opsiges og
Naturbørnehaven nedlægges,
-at der etableres en børnehaveafdeling til 15 børn på
Stenhøjgård Turnus,
-at driftsmidler og lønsum fra Naturbørnehaven overføres
dels til Stenhøjgård Turnus og dels til Kong Dansvej til
finansiering af henholdsvis 15 børnehavepladser og udvidet
åbningstid.
Indstillingen blev tiltrådt af udvalget. Morten Andersen kunne
ikke tiltræde en lukning af Naturbørnehaven.
Udvalgets beslutning blev herefter sendt i høring i de to
forældrebestyrelser med frist den 8. juni 2001.
Forældrebestyrelsens svar foreligger på mødet.
De økonomiske konsekvenser af indstillingen er:
Udvidelse af åbningstiden på Kong Dans vej:
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Løn, vikar, uddannelse, el, varme, forsikringer, øget
forældreindtægt
Merudgift fra 1 /8 -3 1 /1 2 : kr. 138.800
Merudgift 2002 og overslagsår: kr. 254.000.
Der skal tages stilling til en stigning i forældrebetaling på alle
børn pr. 1/1-02.
Nedlæggelse af Naturbørnehaven:
Mindreudgift pr. måned i 2001 alt incl. kr. 98.950
Mindreudgift i 2002 alt incl. kr. 1.206.650
Det forudsættes at lejemålet opsiges senest 1/7-01, så der
kun betales husleje til 31/12-01.
Etablerinq af 15 børnehavepladsen på Stenhøiqård
Det forudsættes, at der etableres 15 pladser i de
eksisterende bygninger
Driftudgift:
Merudgift pr. måned i 2001 alt incl. kr. 51.110
Merudgift i 2002 alt incl. kr. 634.560
Forældrebetalingen er modregnet.
Etablerinq af 20 børnehavepladsen på Stenhøiqård
Det forudsættes at der bygges eller leases en pavillion på
150 m2 til kr. 1.200.000
Byggeriet financieres af huslejeindtægten på kr. 120.000 fra
Naturbørnehaven.
Driftudgift: kr. 840.000.
Beløbet er skønnet, da udgifter til el, varme og forsikringer
ikke kan fastsættes præsist.
Forældrebetalingen er modregnet.
Bevilling:

Udvidelse af åbningstiden på Kong Dansvej 138.800 kr. i år
2001 og 254.000 kr. i år 2002 og overslagsårene.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

For så vidt angår Naturbørnehaven og Stenhøjgaard er
bevilling og økonomi er afhængig af udvalgets beslutning.

Bilag:

-

Indstilling:

På baggrund af høringssvarene indstiller forvaltningen,
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at børn- og ungeudvalget drøfter forslaget om nedlæggelse
af Naturbørnehaven og etableringen af 15 eller 20 børns
børnehave på Stenhøjgård.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2001:
Børn- og Ungeudvalget indstiller, at Kong Dansvejs
åbningstid udvides med 16,5 time ugentligt pr. 1. august
2001.
Der tillægsbevilges i 2001 kr. 138.800 og kr. 254.000 i 2002
og overslagsårene.
Ventelisten til Naturbørnehaven har fortrinsret til Kong
Dansvej.
Børn- og Ungeudvalget indstiller, at lejemålet på
Naturbørnehaven opsiges pr. 1/7-01 med 6 måneders varsel
til 31/12-01.
Udvalget indstiller, at der etableres en pavillon på 150 m2
finansieret ved leasing eller køb som en afdeling af
Lærkereden eller Stenhøjgård over huslejen fra
Naturbørnehaven til ibrugtagning 1. januar 2002.
Forvaltningen bemyndiges til at bestille tilhørsforholdet.
Nedlæggelse af Naturbørnehaven betyder en mindreudgift
på kr. 1.206.650 i 2002.
Etablering af en pavillon på 150 m2 betyder en merudgift til
drift på kr. 840.000 i 2002.
Leasing af en pavillon på 150 m2 betyder en merududgift på
kr. 120.000 over 15 år.
Samlet betyder det en merudgift på kr. 7.350. Denne
merudgift kan afholdes inden for rammen.
Alternativt kan der købes en pavillon til kr. 1.300.000, hvilket
betyder en merudgift til anlæg i 2001.
Hvis dette alternativ vælges kan udgiften til leasing på kr.
120.000 tilgå kassen i 2002.
Morten Andersen kan ikke tiltræde lukningen af
Naturbørnehaven.

Sag nr. 40

Opfølgning på Byrådets temadag 31. maj 2001

Journal nr.:

17.02.00002

Lovgrundlag:
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Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
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Byrådet har afholdt temadag om budgetanalysen på
folkeskoleområdet og status på samme.
-

-

Bilag:

-

Indstilling:

-

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2001
Udsættes til næste møde.

Sag nr. 41

Unges valg af ungdomsuddannelse i Frederikssund
kommune

Journal nr.:

17.09

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for, hvor mange
skoleelever der vælger at fortsætte deres uddannelse i
gymnasiet, på en handelsskole eller en teknisk skole.
Tallene viser, at det på landsplan kun er Ryslinge
Kommune, hvor færre skoleelever vælger at tage en
ungdomsuddannelse.
Med det formål at få flere skoleelever i Frederikssund til at
tage en ungdomsuddannelse foreslår formanden og
forvaltningen, at der udarbejdes en handlingsplan for en
indsats.
Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i følgende
elementer:
-Skole- og ungdomsvejledningen:
I forbindelse med den pågående revision af retningslinierne
for Skole- og ungdomsvejledningen skal indarbejdes en
større fokus på vejledning i ungdomsuddannelser.
-Lærernes indsats:
Der skal udarbejdes retningslinier for og vejledning til den
enkelte lærers rolle i vejledning af elevernes valg af
uddannelse.
-Fordeling af timetal:
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Der skal udarbejdes et forslag til en ændring af timetallet i
skolerne med mere fokus på de fag, som giver adgang til en
ungdomsuddannelse.
Arbejdet forudsættes gennemført i samarbejde med alle
berørte parter, herunder skolebestyrelserne, Skole- og
Ungdomsvejledningen og lærerne.
Arbejdet koordineres af børne- og kulturforvaltningen, og et
udkast til en handlingsplan skal forelægges udvalget inden
udgangen af indeværende år.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at drøfte
eventuelle initiativer til forbedring af unges valg af
ungdomsuddannelse

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2001:
Udsættes til næste møde.

Sag nr. 42

Eventuelt

sign.

sign.

sign.
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sign.

sign.
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