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Sag nr. 27

Specialgrupper i børnehaver

Journal nr.:

16.06.20 P00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Der har i de gamle kommuner været 3 specialgrupper for småbørn med
behov for omfattende specialpædagogisk bistand.
Spiren, der blev oprettet i 2003, er en specialgruppe for småbørn, der
er forsinkede i deres udvikling på forskellige områder. Gruppen er en del
af børnehuset Rørskov i St. Rørbæk med plads til 7 børn. For tiden er
der 3 børn, der alle skal i skole til august 2008.
Regnbuen, der blev oprettet i 2002, er en specialgruppe på børnehuset
Bakkebo i Slangerup. Målgruppen er småbørn med betydeligt og varigt
nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er plads til 7 børn. For
tiden er der 7 børn, hvoraf de 3 er fra andre kommuner. Et barn skal i
skole i 2008, og 5 børn har alder til skole i 2009. Målgruppen svarer
overvejende til målgruppen for Åbjergvejens Børnehave, som Frederikssund kommune overtager fra regionen pr. 1.januar 2009.
Stjernen er en specialgruppe, der har hørt under Hoffmeyers Hus i
Slangerup. Den blev oprettet i 2002. Målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser – typisk inden for autismeområdet. Der er plads til 7
børn, og for tiden er der 4 børn.
Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på sit møde den 4.
juni 2007, og det blev her aftalt, at der skulle tages stilling til det fremtidige behov for specialgrupper i Frederikssund Kommune i foråret 2008
på baggrund af en vurdering af den nye kommunes behov. I vedlagte
notat er redegjort for de vurderede behov for at arbejde med forskellige
typer af vanskeligheder hos småbørn i dagtilbud som baggrund for de
foreslåede ændringer.
Der er grundlæggende peget på, at de fleste vanskeligheder for småbørn bedst løses med baggrund i, at de opholder sig i deres egen daginstitution med fornøden specialstøtte. Der er især tre grupper af problematikker, hvor der bør ske en intensivering af den faglige indsats:
Børn med svære tale- sprogvanskeligheder – børn der alternativt vil
kunne have behov for at blive undervist på Kommunikationscentret i
Hillerød, og som ofte vil skulle starte i taleklasse på Videnscentret på
Oppe Sundby Skole.
Børn med lettere generelle udviklingsvanskeligheder – børn der typisk
starter i specialklasse i skolen.
Børn med tilpasningsvanskeligheder – især af udadrettet karakter.
Det er foreslået, at den overskydende personalekapacitet i forbindelse
med nedlæggelse af specialgrupper anvendes til at styrke støttepædagogindsatsen for disse målgrupper.
Det vurderes, at Frederikssund kommunes behov for specialgrupper vil
være på følgende to områder:
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1. Børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder.
Her vil kommunens behov for specialgruppe være mere end dækket ind
gennem overtagelse af Åbjergvejens Specialbørnehave til 1. januar
2009, hvor der er 20 pladser, og kun de 12 vil være besat pr. august
2008 – ud fra den nuværende viden.
Det medfører, at der ikke vil være behov for at bibeholde specialgruppen Regnbuen, og det foreslås, at denne nedlægges pr. 1. august 2009
i forbindelse med at de fleste børn er overgået til skolegang.
Det foreslås, at de involverede personaleressourcer og øvrig økonomi
overføres til kommunens støttepædagogkorps, og at personalet anvendes til at kvalificere og intensivere arbejdet for børn i alle daginstitutioner
inden for de 3 tidligere nævnte målgrupper. Dette forslag vil indebære
en styrkelse af støttepædagogindsatsen for børn med omfattende vanskeligheder i dagtilbudene svarende til budgettet for Regnbuen på
1.926.470 kr. (brutto).
Alternativt vil der kunne hjemtages en besparelse på samme beløb, idet
fremtidige småbørn inden for denne målgruppe vil skulle optages på
Åbjergvejens børnehave og afholdes økonomisk inden for dette budget.
2. Børn med svære kontaktforstyrrelser.
Det foreslås, at bibeholde specialgruppen Stjernen med uændret normering som en del af den kommende 0-6 års institution i Hoffmeyers
Hus. Eftersom det er sandsynligt, at der ikke altid vil være behov for at
sende 7 børn i specialtilbuddet, foreslås det, at personalet får mulighed
for en udadgående rådgivende funktion i dagsinstitutionerne i forhold til
arbejdet med andre småbørn med lignende eller lettere vanskeligheder
inden for samme målgruppe. Visitation til udadgående opgaver sker
gennem PPR.
Forslaget indebærer uændret økonomi.
Det foreslås, at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med, at
de sidste børn overgår til skolegang i sommeren 2008.
Personalet samt den involverede økonomi foreslås overført til kommunens støttepædagogkorps. De involverede personaleressourcer forventes at skulle medvirke til at udvikle en mere kvalificeret indsats over for
børn med svære talesprogvanskeligheder samt til arbejdet med kvalificeret inklusion af småbørn i daginstitutionerne. Der er ikke tale om en
udvidelse af serviceniveauet, idet der ikke forventes færre børn inden
for denne målgruppe, men forslaget afspejler andre måder at arbejde
på, jfr. notatet.
Forslagene er formuleret således, at kun ganske få børn og forældre
bliver berørt af dem – formentligt kun ét barn fra Regnbuen, der først
skal i skole til august 2010. Der vil selvfølgelig blive aftalt den mest hensigtsmæssige aftale for dette barn sammen med forældrene.
Forslagene har været drøftet på møder med ledelse og personalegrupper alle tre steder, og der har været aftalt en høringsprocedure med
BUPL. Det er ligeledes aftalt med BUPL, hvorledes de involverede ændringer for personalet behandles med respekt for gældende regler for
dette.
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Høringssvarene er vedlagt. Der er fremkommet et særdeles velargumenteret høringssvar fra forældrebestyrelsen ved Bakkebo med anbefaling af at bibeholde specialgruppen Regnbuen – eventuelt som en del af
Åbjergvejens børnehave.
Det synes desværre ikke at være muligt at imødekomme dette ønske,
da der ikke er et tilstrækkeligt børneantal til at opretholde begge tilbud.
Frederikssund kommune har overtaget et forsyningsansvar for andre
kommuner i regionen med overtagelse af specialbørnehaven på Åbjergvej. Herudover vil pladspriserne begge steder kunne blive vældigt høje,
da der vil skulle være en grundnormering, der kan sikre, at gruppen kan
være dækket med pædagoger i alle dagtimer. Eksempelvis vil 2 børn i
en specialgruppe i Regnbuen næsten kræve den samme normering
som, hvis alle 7 pladser var fyldt op. Det vil indebære en pladspris på
næsten en million kroner på årsbasis.
Bevilling:

Ingen ny økonomi.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der skal aftales en overflytning af personale til støttepædagogkorpset
med BUPL.
Budgettet til støttepædagogkorpset udgør i 2008 9,85 mio. kr. Med den
foreslåede nedlæggelse af Regnbuen fra 1. august 2009 samt Spiren
fra 1. august 2008 overflyttes ressourcerne til støttepædagogkorpset.
Budget 2008 kan herefter opgøres til 10,487 mio. kr. i 2008, 11,703 mio.
kr. i 2009 og 12,159 mio. kr. i 2010, jf. nedenstående tabel.
Budget 2008
Støttepædagogkorps
Regnbuen foreslås nedlagt 1.9.2009
Spiren foreslås nedlagt 1.9.2008
Nyt budget støttepædagogkopset

Bilag:

Budget
Budget
2009
2010
9.850.730 9.850.730
9.850.730
325.779
781.870
635.833 1.526.000
1.526.000
10.486.563 11.702.509 12.158.600

1. Notat af 28. februar 2008 om forslag til fremtidig organisering af
de eksisterende specialgrupper i Frederikssund kommune.
2. Høringssvar af 14. marts 2008 fra bestyrelsen i Børnehuset Bakkebo.
3. Høringssvar af 11. marts 2008 fra sikkerhedsgruppen i Børnehuset Regnbuen.
4. Høringssvar fra leder af Spiren.
5. Høringssvar fra BUPL.
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Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller med baggrund i ovenstående samt vedlagte notat, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:
1. at specialgruppen Regnbuen nedlægges pr. 1. august 2009, og
ressourcerne overgår til støttepædagogkorpset.
Alternativt hjemtages besparelsen på det samlede budget på
1.926.470 kr. (brutto)
2. at specialgruppen Stjernen videreføres uændret og med udadgående funktioner som en del af den integrerede institution i
Hoffmeyers Hus
3. at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med, at de
sidste børn overgår til SFO og skole i sommeren 2008. Ressourcerne overgår til støttepædagogkorpset.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 7. april 2008, sag nr. 27:
Drøftet og genoptages i udvalgets møde den 5. maj 2008.
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Sag nr. 28

Overtagelse fra Region Hovedstaden af Specialbørnehaven på
Åbjergvej i Frederikssund

Journal nr.:

16.13.07 A09

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service § 186,
Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007,
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2007 at tilkendegive
over for Region Hovedstaden, at Frederikssund Kommune agter at
overtage Åbjergvejens specialbørnehave fra 1. januar 2009.
Åbjergvejens børnehave er en specialbørnehave for børn mellem 0 og 7
år. Børnene har så vidtgående handicaps, at de ikke kan rummes i
kommunale børnehaver på særlige vilkår. Det er eksempelvis børn med
kromosomdefekter, multihandicaps, autisme eller uforklarlig udviklingshæmning.
Når børnene starter skole vil det typisk ske på Skolen ved Kæret eller
en tilsvarende specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Børnehaven er normeret til 20 børn. For tiden er der 8 børn fra Frederikssund Kommune, 5 børn fra Frederiksværk-Hundested fra 1. januar
2008 Halsnæs Kommune, 5 børn fra Egedal Kommune og 1 barn fra
Furesø Kommune. 7 af disse børn skal i skole til august 2008.
Der har siden beslutningen i Byrådet været ført drøftelser med Region
Hovedstaden om udfærdigelse af en aftale mellem Frederikssund Byråd
og Regionsrådet for Region Hovedstaden om vilkårene for overførsel.
Aftalen, der er vedlagt, skal godkendes af såvel Byrådet i Frederikssund
Kommune som Regionsrådet i Region Hovedstaden før overdragelsen
kan ske.
Aftalen har været vurderet af de involverede afdelinger i kommunen,
omfattende Natur, Teknik og Miljø, IKT, Løn og Forhandling, Økonomi
og Analyse og Juridisk Sekretariat.
Der er ingen særskilte bemærkninger herfra.

Bevilling:

Ingen særskilt.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Udgifterne til drift af Åbjergvejens børnehave finansieres via takstbetaling og skal ”hvile i sig selv”.
I 2008 forventes it-udgifter i størrelsesordenen 0,15 mio. kr. Udgiften
finansieres af overheadudgifterne på det administrative budget.
Endvidere afholder kommunen udgifterne ved tilbuddets overdragelse i
form af eventuelle afgifter vedrørende notering af lejerskifte i lejeforholdet (0,6 procent af ejendomsværdien) og udgifterne i forbindelse med
gældsovertagelse vedrørende kompensationsbeløbet.
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Indstilling:
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1. Udkast til aftale mellem Frederikssund kommunalbestyrelse og
Regionsrådet for Region Hovedstaden.
Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet:
1. at Frederikssund Kommune godkender udkastet til aftale om
overførsel af Specialbørnehaven, Åbjergvej 30, Frederikssund
med virkning fra 1.januar 2009.
2. at udgiften til IT i 2008 på 152.000 kr. finansieres af overheadbudgettet på det administrative budget.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 28:
Anbefales til Byrådets godkendelse.
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Sag nr. 29

Ressourcetildeling og ressourcefordeling for folkeskolen

Journal nr.:

17.01.00 S00

Sag fra:

Skolechef Anders Ramsing

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven; særlig § 17 & 25

Sagsfremstilling:

I skolevæsenet forventes det samlede elevtal næste skoleår at udgøre
5.087 elever – hvilket er en stigning på 59 elever i forhold til skoleåret
2007/2008. Eleverne forventes at udløse i alt 235 klasser hvilket er 11
klasser mindre end i indeværende skoleår. Dette dækker over følgende
justeringer:
• Græse Bakkeby Skole omfatter fra næste skoleår 0.-6. klasse
hvilket giver to ekstra klasser.
• Sammenlægningen af Sogneskolen og Møllegårdsskolen giver
en reduktion på 6 klasser.
• Flytningen af overbygningen fra Skuldelev Skole til Solbakkeskolen giver en reduktion på 3 klasser.
• Der oprettes ikke 10. klasse på Kingoskolen hvilket forventes at
give en reduktion på 1 klasse.
• Der går 3 9. klasser ud fra Marbækskolen og starter kun 2 børnehaveklasser – hvilket er en reduktion på 1 klasse.
• Kommende 5. og 6. klasse på Ferslev skole sammenlægges til
en klasse med 15 elever, hvilket giver en reduktion på 1 klasse –
jf. folkeskoleloven § 25 stk. 2.
• Der går 3 9. klasser ud fra Åbjergskolen og starter kun 2 børnehaveklasser – hvilket er en reduktion på 1 klasse.
• Det foreslås at der ikke oprettes 6. klasse på Skuldelev skole.
Der er på nuværende ingen elever til klassen. Elever der måtte
komme til i løbet af skoleåret henvises til Solbakkeskolen.
Ressourcefordelingen vil betyde en stigning i den gennemsnitlige klassekvotient for kommunen fra 20,44 til 21,65.
Det skal anføres, at forslaget rummer følgende klasser hvor en relativt
lille tilgang inden skoleårets start vil udløse en ekstra klasse, jf. folkeskolelovens § 17. Det drejer sig om
• Kingoskolen, hvor fire kommende 7. klasser har i gennemsnit
27,25 elever.
• Jægerspris Skole, hvor 4. årgang rummer tre klasser med i gennemsnit 27,67 elever.
• Græse Bakkeby Skole, hvor 1. årgang rummer 2 klasser med i
gennemsnit 27,5 elever, samt
• Åbjergskolen, hvor 1. årgang rummer 2 klasser med i gennemsnit 27,0 elever.
•
Samtidig kan der være usikkerhed om antallet af elever i 10. klasse.
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Det samlede timetal for skoleåret 2008/2009 udgør 741.321 netto timer.
Dette er en reduktion på 20.836 i forhold til timetallet for 2007/2008.
Justeringen er sammensat således:
• Antallet af klasser er reduceret med 11 klasser svarende til
24.750 netto timer
•

Antallet af timer i 2., 3. og 4. klasse er udvidet med 1 ugentlig
lektion. Dette slår kun igennem i 3. og 4. klasse, da eleverne i 2.
klasse i forvejen har et højere timetal i Frederikssund Kommune.
Stigningen svarer til 3.914 nettotimer.

Udgangspunktet for denne tildelingsmodel er den samme som for skoleåret 2007/2008, hvor ressourcetildelingen blev harmoniseret. Der er
foretaget enkelte justeringer. Forslaget til model ser således ud:
(I parentes er angivet formuleringen sidste år)
1. Timerne tildeles efter en model der vægter klassetallet med
50% og elevtallet med 50%. Efterfølgende er der sket en sikring
af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal.
2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen
i 1. og 2. klasse.
3. Til Specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i 1.-6.
klasse og 5 timer (4 timer) pr elev i 7.-9.klasse.
4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 29,65
lektioner (33 lektioner) pr. barn med anden etnisk baggrund.
5. Til holddeling afsættes 7% af det samlede undervisningstimetal.
6. Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr. skole samt en
faktor på 0,046 time pr undervisningslektion.
7. Ressourcemodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt.
Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal
overholdes for den enkelte klasses samlede timetal.
Rammen giver herudover en mindre pulje timer som skolechefen fordeler.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der vil blive redegjort for økonomien på mødet

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Skolechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at ressourcetildelingen bevilges som ansøgt,
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 29:
Ressourcetildelingsmodellen anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
Der søges om tillægsbevilling i 2008 på 0,39 mio. kr. og på 0,94 mio. kr.
i 2009 således at det vejledende timetal kan fastholdes i 3. og 4. klasse.
Administrationen undersøger finansierings muligheder.
Guri Bjerregaard ønsker at 4. årgang på Jægerspris skole tildeles ressourcer således at der kan oprettes 4 klasser med henvisning til den
meget høje klassekvotient og sammenlægningsprocessen.
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Sag nr. 30

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Jægerspris Skole

Journal nr.:

82.20.00S05

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og uddannelse

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 27. november 2007 blev det besluttet, at Møllegårdsskolen og Sognegårdsskolen sammenlægges til én ny skole (Jægerspris Skole). Skolerne ombygges til formålet.
En foreløbig vurdering viser, at overbygning og mellemtrin vil kunne
være i Sogneskolen. Faglokalemæssigt vil der være brug for at anvende naturfagslokaler på Møllegårdsskolen. Øvrige faglokaler forventes at
være tilstrækkelige. Det vurderes herudover, at indskoling og hele
SFO’en kan rummes på Møllegårdsskolen.
Samlet set er der brug for, at de nuværende bygninger kan honorere
følgende krav efter sammenlægningen:
• Ved sammenlægningen af de to skoler, er det nødvendigt at
gennemføre nogle bygningsmæssige ændringer således, at
bygningerne kan udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde i
forhold til de afdelinger, der henholdsvis skal være på Sogneskolen og på Møllegårdsskolen. De mellemste og de ældste
børn på den ene skole og SFO’en og de yngste børn på den
anden skole.
• Der skal skabes fysiske rammer, der kan rumme den undervisning, der skal sikre at læringsmiljøet får det kvalitetsmæssige
løft, som også er målet med at ændre skolestrukturen i kommunen.
• Der skal etableres projektrum til alle klassetrin, der skal indrettes garderobe og indgangsfaciliteter, større personale- og teamrum.
Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter i forbindelse med
ombygning af skolerne er opgjort til 15,5 mio. kr.
Endvidere afsættes 0,25 mio. kr. til proceshjælp.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

Ingen.
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Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om:
1. at frigive anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. til om- og tilbygning af
Jægerspris Skole samt 0,25 mio. kr. til proceshjælp.
Beløbet finansieres af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb
på 26,2 mio. kr., som er en samlet ramme til udbygninger og renoveringer på folkeskoleområdet

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 30:
Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
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Sag nr. 31
•
•
•
•
•
•
•
•

Mødet den 7. april 2008

Meddelelser

Temaoplæg om Familieafdelingen behandles i OOUs juni møde og efterfølgende i Byrådet.
Legeplads problematik ved Troldehøj.
Rekrutteringsundersøgelse på dagtilbuds området omdelt.
Renoveringssag vedrørende Ørnesag.
Sag vedrørende evaluering af lukkedage ønskes til udvalget.
Besøgsdag på Frederikssund skolerne den 29. april (Åbjergvejen + Regnbuen).
Besøgsdag 17. juni i institutionerne.
Fejlagtig artikel vedrørende påstået ”flugt” fra 10. klasse.
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Underskriftsblad.

Anne Mette Worch

Mads Bondo Dydensborg

Jesper Henriksen

Guri Bjerregaard

John Schmidt Andersen
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