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Referat

42 Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Emilie Tang (V), Pelle Andersen-Harild (0 ) og Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
43 Meddelelser
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Sagsfremstilling
Orientering om underretninger på familieområdet.
Beslutning
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Familiechefen gennemgik status på underretninger.
Orientering om Ådalen Skole - asbest.
Fraværende:
Emilie Tang (V), Pelle Andersen-Harild (0 ).
44 Krop &. Kompetencer - nyt A.P. Møllerproiekt i Frederikssund Kommune
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling
Krop &. Kompetencer: Nyt A.P. Møller-projekt i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune skal fra april 2015 til september 2016 indgå i
fyrtårns projektet "Krop &. Kompetence", som er støttet af A.P. Møller Fonden.
Projektet gennemføres i samarbejde Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk
Skoleidræt og VIA University, som står bag projektet, samt 4 andre kommuner
bestående af Aalborg, Fleming, Ringkøbing-Skjern og Slagelse Kommune.
Formål og mål
Formålet med projektet er at gennemføre et kompetenceløft i idræt og
bevægelse med henblik på at understøtte folkeskolereformens mål mod at øge
elevernes læring, trivsel og sundhed. Projektet sigter mod at skabe et
længerevarende praksisnært kompetenceudviklingsforløb, som tager afsæt i
skolernes, lærernes og pædagogernes virkelighed med at skabe det bedst mulige
læringsmiljø for eleverne og sikre 45 minutters fysisk aktivitet.
Indhold
Kompetenceudviklingsforløbene vil bestå af en række moduler og temaer, der
omhandler:
• Bevægelse i skoledagen - herunder
° Bevægelse og idræt i den understøttende undervisning
° Bevægelse i alle fag
° Den åbne skole
• Generel opkvalificering i idrætsfaget - herunder
° Det aldersrelaterede træningskoncept
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° Krop, træning og alsidig idrætsudøvelse
° Idrætskultur og relationer
° Planlægning og sammenhæng
° Discipliner og idrætter
• Undervisningsfag - de lærere, der ikke har fuldt linje-/undervisningsfag i idræt,
vil få den opkvalificering de mangler.
Projektet skal således ikke kun medvirke til en generel opkvalificering i
idrætsfaget, men samtidig bidrage til at skolerne bliver klædt på til at arbejde med
nye centrale tiltag i reformen, som eksempelvis den åbne skole og understøttende
undervisning. Derudover vil forløbene sætte fokus på de nye Fælles Mål og det
aldersrelaterede træningskoncept.
Samlet set matcher projektets formål og indhold Frederikssund Kommunes fælles
kvalitetsramme for Idræt og bevægelse, der blev godkendt i Uddannelsesudvalget
den 7. april 2014.
Deltagere og målgruppe
Frederikssund Kommune deltager med 3 distriktsskoler i projektet. Indtil videre er
Frederikssund Nord og Frederikssund Syd tilmeldt. Den primære målgruppe er
udvalgte lærere og pædagoger på de tre skoler, mens skoleafdelingen,
skoleledelserne og idrætsforeninger også er en del af målgruppen.
Økonomi
A.P. Møller Fonden støtter projektet med 5 mio. ler. Som projektdeltager
medfinansierer Frederikssund Kommune med i alt ler. 112.500,- (ud over udgifter til
lokaler, forplejning, vikardækning og lokal ressourceperson).
Tidsplan
Der er endnu ikke sammensat en detaljeret tidsplan for projektets gennemførelse
i Frederikssund Kommune. Skoleafdelingen vil afholde et indledende møde med
Danmarks Idrætsforbund angående den videre planlægning den 27. april 2015.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
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Indstilling
Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.
Beslutning
Orientering givet.
Fraværende:
Emilie Tang (V).
45

Budgetopfølgning m. marts 2om - Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse s 40.
Sagsfremstilling
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi udarbejdet en budgetopfølgning
pr. 31. marts 2015 for Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.
Forbrugsprocenten efter 3 måneder udgør 22 %, hvilket skal sammenholdes med,
at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordelte sig jævnt hen over
året. Det samlede budget forventes overholdt.
Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på i alt 1,27
mio. ler. Det skyldes følgende forhold:
1. Der modtages et stigende antal flygtninge i Frederikssund Kommune. Det
afspejles i et øget ressourcebehov for modtageklasser, der er placeret på
henholdsvis Ådalens Skole og Falkenborgskolen. Der oprettes yderligere 2
modtageklasser tilsvarende et ressourcebehov med ca. 2 lærerårsværk fra
skoleåret 2015/2016. Denne ekstra lærerressource udgør 0,50 mio. ler. i 2015
og 1,027 mio. ler. i 2016 (helårseffekt).
2. Antallet af elever, der søger en ungdomsuddannelse via produktionsskoler,
er siden 2013 steget med 16 elever. Det øgede antal elever skal ses i relation
til den øgede fokus på, at unge skal i uddannelse. Således er der i dag 77
elever, der søger uddannelse igennem produktionsskoler. Det kommunale
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bidrag pr. elev på produktionsskoler udgør i gennemsnit ca. 47.400,- ler.
Dermed et behov for tillægsbevilling med 0,77 mio. ler.
Derudover har budgetopfølgningen givet anledning til overførsel af budget til
øvrige udvalg på i alt -4,73 mio. ler. Det skyldes følgende forhold:
1. Der korrigeres i lønbudgetter med - 4,09 mio. ler. Det forventes, at
lønstigningerne på baggrund af de seneste overenskomstforhandlinger ikke
vil være så høje som forudsat i de kommunale lønbudgetter. Det forventes
dog, at "provenuet" skal afleveres tilbage til staten som en del af
midtvejsreguleringen for 2015.
2. På familieområdet investeres der ikke i sagsbehandlingssystemet "DUBU"
tilsvarende en mindreudgift på -0,45 mio. ler.
3. Indkøbsaftaler for kopi og print betyder mindre udgifter på - 0,19 mio. ler.
Mindre udgiften nedskriver besparelsesramme vedrørende indkøb
budgetlagt under Økonomiudvalget.

Økonomi
Den egentlige tillægsbevilling på 1,27 mio. ler. er serviceudgifter, hvor kommunen
skal overholde en ramme. Merudgifter i 2015 bør således tilsvares af
kompenserende mindre udgifter på øvrige områder eller alternativt finansieres
ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen, som er budgetlagt
centralt under Økonomiudvalget. Merudgiften for 2016-2018 vil indgå i
budgetarbejdet.

Indstilling
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillægsbevilling på netto 1,27 mio. ler. godkendes.
2. Omplacering til øvrige udvalg på netto -4,73 mio. ler. godkendes.
Beslutning
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Anbefales.
Fraværende:
Emilie Tang (V).
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Forbruasrapport - Uddannelsesudvalget

• 2 o ic ; - o

v t i

Noter til budgetopfølgning - Uddannelsesudvalget

a6

Befordring af skoleelever til Solbakkeskolens overbygning

Lovgrundlag
S 26, stk. 8, i Lov om Folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.
Sagsfremstilling
Som følge af den vedtagne skolestruktur har overbygningseleverne på
Solbakkeskolen kunne vælge frit, om de vil færdiggøre deres skoletid på
Solbakkeskolen eller flyttes til Marbækskolen sammen med de nuværende 6.
klasses elever.
I dag transporteres elever fra Skuldelevområdet til Solbakkeskolen med en lukket
skolebusruter, som har kontraktudløb den 31.7 i år. Den lukkede skolerute blev
indsat i sin tid, da Onsvedkrydset var kategoriseret som trafikfarlig for alle. Krydset
er for nylig blevet revurderet til ikke længere at være trafikfarlig for alle, men kun
for elever op til 6. klasse, idet der siden sidste vurdering er etableret en rundkørsel,
samt forbedret krydsningsforhold for cyklister. Overbygningseleverne fra
Skuldelevområdet er således ikke længere befordringsberettigede. Denne rute vil
derfor som udgangspunkt ikke blive erstattet afen åben busrute.
For at transportspørgsmålet ikke skulle være afgørende for valg mellem den ene
og anden matrikel, er administrationen blevet bedt om at belyse de økonomiske
konsekvenser ved, at kommunen som en midlertidig ordning, fortsat sørger for
transport af elever fra Skuldelevområdet til Solbakkeskolen.
Der er 25 elever fra Skuldelevområdet, som har valgt at færdiggøre deres
skolegang på Solbakkeskolen.
Der er som nævnt ovenfor ikke planlagt en åben busrute mellem Skuldelev og
Solbakkeskolen, som erstatning for den skolebusrute, som ophører. Der er dog
busforbindelse mellem Skuldelev og Solbakkeskolen, via busskifte i Gerlev. Det
vurderes, at der ikke vil være plads i bussen til det ekstra antal elever, da denne
buslinje skal rumme op til 75 elever fra Gerlev til Jægerspris Skole, inden den
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fortsætter til Solbakkeskolen. Der vil derfor være behov for en ekstrabus om
morgenen mellem Skuldelev og Solbakkeskolen. Movia har oplyst udgiften hertil
at være ca. 200.000 ler. pr. år.
Om eftermiddagen kan eleverne komme hjem via den ordinære rute med
busskifte i Gerlev. Fem af eleverne bor ved Skuldelev Strand, hvor en stor bus ikke
kan komme ud og vende. Disse fem vil skulle transporteres med flextrafikrute.
Udgiften hertil er ca. 150.000 ler. om året. Dertil kommer udgiften til et 2-zoners
skolebuskort til de 20 elever, som skal med bussen, som beløber sig til ca. 36.000
ler. pr. år.
Den samlede udgift beløber sig i alt til ca. 386.000 ler. årligt i skoleåret 2015/2016
og 2016/2017. Udgiften er beregnet på det antal elever, der er indskrevet på
overbygningen i skoleåret 2015/2016 og kan derfor ændrer sig alt efter, om der
kommer ændringer i elevtallet til skoleåret 2016/2017.

Økonomi
I 2015 udgør udgiften 160.833 kr. (5/12 effekt), i 2016 386.000 ler. (helårseffekt) og i
2017 225.167 kr. (7/i2-effekt).
Tillægsbevillingen i 2015 finansieres ved tilsvarende nedskrivning af
implementeringspuljen, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Udgiften for
2016 og 2017 vil indgå i budgetarbejdet.
Indstilling
Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Der indføres en midlertidig ordning til befordring af elever fra
Skuldelevområdet til overbygningen på Solbakkeskolen på to år. Udgiften
finansieres i 2015 ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen. For
2016-2017 vil udgiften indgå i budgetarbejdet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Emilie Tang (V).
42 Sammenlægning af Børnehuset Valmuevei oa Set. Georasaårdens
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Børnehave
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Valmuevejens Børnehus er en mellemstor kommunal institution i Frederikssund
midtby med plads til 60 enheder fordelt på 10-12 0-2 års pladser og 40 3-5 års
pladser. Valmuevejens Børnehus er en del af område Frederikssund C.
Børnehuset Valmuevej har igennem en lang periode haft et faldende børnetal og
vil den i. maj 2015 kun have n 0-2 årige og 12 3-5 årige tilbage. I perioden i. maj
2015 - 31. december 2015 forventes det gennemsnitlige børnetal at være 9 0-2
årige og 15 3-5 årige. Børnehuset har i længere tid været uden egen pædagogisk
leder og har haft stor personaleudskiftning.
På baggrund af det store fald i børnetal har Afdelingen for Dagtilbud sammen
med områdelederen for Frederikssund C siden december 2014 arbejdet på
forskellige løsningsmuligheder for den uholdbare situation på Valmuevej. De
løsninger der har været arbejdet med har været:
1) Der ansættes en pædagogisk leder i håbet om, at der snart kommer flere børn.
2) Indstilling til Uddannelsesudvalget om, at lukke Valmuevej.
3) En sammenlægning med andet børnehus.
Vedrørende løsning i: Ventelisten for Børnehuset Valmuevej indeholder kun i 0-2
års barn resten af 2015. Der er derfor ikke udsigt til, at Valmuevej på kort sigt vil få
forøget børnetallet i institutionen. Elvis dette sker, vil det i givet fald være på
bekostning af børnetallet i de øvrige børnehuse i området.
Vedrørende løsning 2: Børnehuset Valmuevej er et godt hus at drive
daginstitution i. Der er igennem de senere år foretaget en række renoveringer af
bygningerne. Det vil derfor ikke umiddelbart være den rigtige bygning at
nedlægge.

Side 9

Vedrørende løsning 3: Set. Georgsgårdens Børnehave er en lille selvejende
børnehave med en normering på 42 børn. Set. Georgsgårdens Børnehave havde
den i. april 2015 45 års fødselsdag. Set. Georgsgårdens Børnehave er en meget
populær og veldrevet børnehave og har en flot venteliste. Set. Georgsgårdens
Børnehave har to udfordringer i sin nuværende konstruktion, dels er det en ren
børnehave, hvilket betyder at kundegrundlaget primært kommer fra dagplejen. I
takt med at dagplejen oplever et vigende børnetal kan Set. Georgsgårdens
Børnehave på sigt komme i en situation, hvor kundegrundlaget på institutionens
drift frafalder. Det er derfor et stort ønske for Set. Georgsgårdens Børnehave, at
den udvides med 0-2 års pladser. Her ud over har børnehaven til huse i en
utidssvarende bygning i Tollerupparken (et parcelhus), som er 45 års gammel.
Huset, som Frederikssund Kommune ejer, står overfor en større
anlægsinvestering for at kunne fortsætte som børnehus.
Afdelingen for Dagtilbud har den 27. januar 2015 afholdt et møde med forældrene i
Børnehuset Valmuevej, hvor ovenstående løsninger har været fremlagt og drøftet
- dog uden at kunne fortælle at løsning 3 omhandlede Set. Georgsgårdens
børnehave. Der blev fra flere forældre fremhævet, at den nuværende situation var
uholdbar og at legerelationerne mellem børnene led under det lave børnetal.
Afdelingen for Dagtilbud lovede på mødet at fortsætte med at arbejde for en
løsning 3 - en sammenlægning med en anden institution, og vende tilbage så
snart som muligt.
Afdelingen for Dagtilbud har på baggrund af ovenstående sonderinger taget
initiativ til at indlede en dialog med Set. Georgsgårdens bestyrelse med henblik på
at undersøge muligheden for, at Set. Georgsgården flytter sine aktiviteter til
lokalerne på Valmuevej (Valmuevejens Børnehus). Efter et længere forløb har Set.
Georgsgårdens bestyrelse meddelt, at man ønsker at flytte sine aktiviteter til
Valmuevej, hvis der opnås politisk accept heraf.
Den 7. april 2015 afholdt Afdelingen for Dagtilbud personalemøde med personalet
på Valmuevej, bestyrelsesmøde med områdebestyrelsen og forældremøde med
forældrene på Valmuevej. På bestyrelsesmødet og på forældremødet deltog
udvalgsformanden.
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Afdelingen for Dagtilbud fremlagde følgende forslag - underforudsætning af
politisk velvilje for løsning:
• Set. Georgsgården rykker ind i Børnehuset Valmuevej fra den i. august 2015.
• Alle forældre i Børnehuset Valmuevej bliver kontaktet og får lov at ønske, hvor
de fremover ønsker at have deres barn indskrevet. Hvis de ønsker plads til deres
barn i øvrige kommunale børnehuse i området, vil dette kunne opfyldes.
• Personalet i Børnehuset Valmuevej tilbydes virksomhedsoverdragelse efter
retningslinjerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse. Hvis personalet forsat
ønsker at være ansat i Frederikssund Kommune, tilbydes de ansættelse i et
andet børnehus på 0-6 årsområdet. Personalet tilbydes herudover samtaler
med jobcoach, som kan hjælpe dem til at træffe deres beslutning om fremtidig
arbejdsplads.
• Set. Georgsgårdens bestyrelse udvides midlertidig (indtil næste valg) med 1
medlem valgt blandt forældrene på Valmuevej.
• Set. Georgsgårdens ugentlige åbningstid er 50,88 timer, hvilket er den samme
som Børnehuset Valmuevej. Dog åbnes og lukkes på forskellige tidspunkter.
Som udgangspunkt vil det være Set. Georgsgårdens Børnehaves åbningstider
der fremover vil være gældende. Dog justeres de løbende efter forældreønskeog behov.
• Navnet på den nye institution vil blive Set. Georgsgårdens Børnehave.
Repræsentanter fra Set. Georgsgårdens Børnehave deltog på mødet og fortalte
om deres tanker med Valmuevej og om deres pædagogiske ideer og grundlag.
Deres PowerPoint er vedhæftet sagen som bilag.
Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens børnehaves bestyrelse har
udarbejdet et udkast til en brugsaftale mellem Frederikssund Kommune og Set.
Georgsgårdens Børnehave. Brugsaftalen følger Frederikssund Kommunes
standard og er 10 årig med mulighed for forlængelse. Brugsaftalen fremlægges til
Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.
Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens børnehaves bestyrelse har
udarbejdet et udkast til en ny driftsoverenskomst mellem Frederikssund
Kommune og Set. Georgsgårdens Børnehave, som i forhold til den eksisterende
driftsaftale er forenklet og til rettet i forhold til ændring af ejerforhold og bygning.
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Endelig vil både Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens Børnehave med
den nye driftsaftale få lettet de administrative arbejdsgange.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2015:
Uddannelsesudvalgets forslag er sendt i høring. Høringsfristen er den 30. april
2015 kl. 12.00.
Høringssvarene vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet den
4. maj. 2015.
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. april brugsretsaftale på Valmuevej
io, 3600 Frederikssund.
Økonomi
Budgettet på dagtilbudsområdet er reduceret svarende til det faldende børnetal.
Ved eventuelt salg af bygningerne, som i dag huser Set. Georgsgårdens
Børnehave, vil der udover sparede udgifter til el, vand og varme samt løbende
vedligeholdelsesudgifter.
Indstilling
Indstilling 13. april 2015, plet. 35:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget om at Set. Georgsgården flytter sine aktiviteter til Børnehuset
Valmuevej sendes i høring blandt de høringsberettigede parter
(områdebestyrelsen Frederikssund C, MED-udvalget Frederikssund C,
Bestyrelsen i Set. Georgsgårdens Børnehave og forældrene på Valmuevej).
Høringsperioden fastsættes til 14. april 2015 - 29. april 2015 kl. 12.00
2. Udkastet til driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Set.
Georgsgårdens børnehave godkendes.
Indstilling 4. maj 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
i. Der træffes endelig beslutning.
Beslutning
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Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 35:
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
Uddannelsesudvalget, 4. maj 2015, pkt. 47:
Sammenlægningen godkendes med virkning fra i. juni 2015, og de børn der ønsker
plads i Set. Georggården overføres fra denne dato.
Fraværende:
Emilie Tang (V).
• Præsentation af Set. Georasaårdens Børnehave
• Udkast til driftsoverenskomst Set. Georasaården 201^
48 Proces for etablering af nyt/nye børnehuse i Skibby
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Af aftalen om Budget 2015-2018 indgået mellem forligspartierne (Venstre, Dansk
Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Borgernes Liste) fremgår der følgende:
"Uddannelsesudvalget har peget på en fremtidig løsning, der bygger på to
børnehuse i Skibby. I forbindelse med at der nationalt er kommet en skolereform,
der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og
Ungepolitik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i
Skibby i 2016-2017. Men der ønskes i i. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med
områdebestyrelse, forældre og borgere, om hvorvidt tanken om renovering og
udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal
bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et
sådant nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere
trivsel og bedre læring for børnene."
Der er i Budgettet afsat 17.316 mio. ler. i 2016 og 21.669 mio. ler. i 2017 til nyt
børnehus/nye børnehuse.

Side 13

Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Landsbyordningen i Ferslev
og lukke Ferslev Skole. Dermed skal der tages stilling til, om børnehaven Pilehuset
i Ferslev skal fortsætte som børnehave, udvides til integreret institution, eller om
børnene skal tilbydes plads i de øvrige børnehuse i Skibby. Forældrene i Pilehuset
tænkes derfor inddraget i nedenstående proces.
Afdelingen for Dagtilbud indstiller, at borgerinddragelsesprocessen struktureres i 3
faser som skitseret nedenstående.
Fase 1 (uge 8-13)
a) Kortlægning afaktuelt børnetal i Skibby og den forventede udvikling i de
kommende år.
b) Kortlægning afaktuelt børnetal i Ferslev og den forventede udvikling i de
kommende år
c) Beskrivelse af de nuværende børnehuse i Skibby (som tænkes erstattet).
d) Beskrivelse af den nuværende legestue i Skibby (som tænkes erstattet)
e) Beskrivelse af Pilehuset i Ferslev
f) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt/fremtidige børnehuse i Skibby - et eller to
inkl. dagplejens legestue. Muligheder og opmærksomhedspunkter. Herunder
vurdering af placering (tæt på skole) og om det vurderes at have betydning for
trivsel og bedre læring?
g) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt børnehus i Ferslev. Muligheder og
opmærksomhedspunkter.
h) Indhentelse af erfaringer og eksempler på store børnehuse fra andre
kommuner.
• Fremlæggelse af resultat (orientering) på Uddannelsesudvalgsmødet den 13.
april 2015.
Fase 2 (uge 16-18)
a) Dialog med forældrene i Pilehuset i Ferslev og udpegning af repræsentanter til
deltagelse i den videre proces.
b) Dialog med områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejens
forældrebestyrelse og repræsentanterne fra Pilehuset i Ferslev om resultaterne fra
fase i. Inddragelse af MED-udvalg i både Hornsherred Syd og i Pilehuset i Ferslev.
1
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b) Dialog mellem Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd og husrådene i de berørte
børnehuse. Dialog mellem repræsentanterne for Pilehuset i Ferslev og forældrene
i Pilehuset.
c) Udarbejdelse af indstilling til Byrådet fra områdebestyrelsen i Hornsherred Syd,
fra dagplejens forældrebestyrelse, fra forældrerepræsentanterne i Pilehuset i
Ferslev samt fra MED-udvalget i henholdsvis Hornsherred Syd, dagplejen og
Pilehuset.
• Fremlæggelse af resultat og oplæg til høring (beslutning) på
Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2015, Økonomiudvalget den 20. maj 2015
og Byrådet den 27. maj 2015.
Fase 3
• Høringsproces hvor borgere og andre kan komme med input tænkes afholdt i
juni mdr.
• Endelig beslutning på byrådsmøde sidst i juni.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015:
Kortlægningsundersøgelsen (fase 1) vedhæftes sagen som bilag. Der afholdes
møde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter fra
Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejen og Pilehuset i Ferslev mandag
den 13. april kl. 18.30-20.30. På mødet vil Afdelingen for Dagtilbud gennemgå
kortlægningsundersøgelsen (fase 1).
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2015:
Uddannelsesudvalgets forslag er sendt i høring. Høringsfristen er den 30. april
2015 kl. 12.00.
Høringssvarene vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet den
4. maj. 2015.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
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Indstilling 2. marts 2015, plet. 19:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget til borgerinddragelsesprocessen drøftes.
2. Forslaget godkendes.
Indstilling 13. april 2015, plet. 32:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for
Uddannelsesudvalget.
Indstilling 4. maj 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar beskriver forslag til en
fremtidig organisering af børnehuse i Skibby/Ferslev.
Beslutning
Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 19:
Godkendt, idet det præciseres, at Uddannelsesudvalget deltager i dialogen med
forældrebestyrelserne.
Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 32:
Orientering givet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
Uddannelsesudvalget, 4. maj 2015, pkt. 48:
Uddannelsesudvalget sender følgende scenarie for etablering af børnehuse i
Skibby i høring:
Der etableres to børnehuse i Skibby by, på to geografisk adskilte matrikler, idet
der bygges nye børnehuse. Det ene børnehus ønskes placeret på eller ved
Marbækskolens matrikel.
Pilehuset etableres som et selvstændigt børnehus (0-6 år) og vil indgå i distrikt
Skibby pr. i. august 2015. Der etableres faciliteter således, at Pilehuset kan rumme
0-3 årige. Dagplejerne i Ferslev tilbydes ansættelse i børnehuset Pilehuset fra i.
august.
Høringsperioden er 5. - 29. maj 2015 kl. 12.00.
I
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Fraværende:
Emilie Tang (V).
• Kortlæaninasundersøaelse (fase i)

