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Sag nr. 43

Orientering
Ventelisten

EA gennemgik venteliste. Udvalget anmoder om, at
visitationsreglerne lægges ud på nettet.
Feriekalender skoleåret 2002/03

Udvalget fik udleveret feriekalenderen for skoleåret 2002/03.
Flytning af dialogmødet med daginstitutionerne den 27.
august, formanden foreslår den 30. august.
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Dialogmødet med daginstitutionerne flyttes til den 28. august
2001 kl. 19.00
Orientering om afsluttet anlægsarbejde.

MH orienterede om afsluttet anlægsarbejde.
Vedr. sag om opfølgning af Byrådets temadag 31. maj 2001:
Sagen tages af dagsordenen, da nogle af de nævnte
problemstillinger indgår i budgetforhandlingerne.

Skolelederstillingerne på Marienlystskolen og Oppe Sundby
Skole genopslås på grund af for få ansøgere.

Sag nr. 44

Ansøgning om anlægsbevillinger.

Journal nr.:
Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på:
Kr. 200.000 til renovering af tandretningsklinikken.
Kr. 80.000 til renovering af legestuens lokaler i FIOMAbygningen.
Kr. 500.000 til renovering af legepladser,
daginstitutionsområdet.
Arbejderne ønskes igangsat pr. 1. august 2001 og derfor
anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbene.

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Rådighedsbeløbene er afsat i investeringsoversigten.
-

-

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at
anbefale over for Økonomiudvalget, at der gives
anlægsbevillinger på:
Kr. 200.000 til renovering af tandretningsklinikken.
Kr. 80.000 til renovering af legestuens lokaler i FIOMAbygningen.
Kr. 500.000 til renovering af legepladser,
daginstitutionsområdet.
I alt kr. 780.000 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
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| Indstillingen godkendt.

Sag nr. 45

Genoptagelse af 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:
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:

-
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mæssige konsekvenser:
Bilag:
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-

-

Indstilling:

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

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Udvalget besluttede at indkalde ungdomskonsulenten og
konsulenten for uddannelses- og erhvervsorientering til
næste møde for at drøfte sagen.

Sag nr. 46

Flytning af Naturbørnehaven til Stenhøjgård

Journal nr.:

82.00

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet har den 27. juni vedtaget at opsige lejemålet på
Naturbørnehaven, LI. Blødevej 8 C med virkning fra 1.
januar 2002.
Børn- og ungeudvalget vedtog på sidste møde at
Naturbørnehaven skulle flytte til selvstændige lokaler på
Stenhøjgård. Der etableres en pavillon på 150 m2 til 20 BHE
finansieret over huslejen fra lejemålet på LI. Blødevej.
Økonomiudvalget har på møde den 26. juni bedt
forvaltningen om at forelægge økonomiske beregninger på
samtlige anlægsudgifter i forbindelse med opførelse af en
pavillon på Stenhøjgård.
Nedlæggelse af Naturbørnehaven betyder en årlig
mindreudgift på kr. 1.206.650 i 2002, mindreudgiften tilgår
kassen jf beslutningen i Byrådet den 27. juni.
Driftsudgifter på en pavillon på 150 m2 til 20 BHE på
Stenhøjgård medfører en udgift på kr. 840.000 årligt.
Etablering af en pavillon på 150 m2 incl. anlægsudgifter,
byggeudgifter, tilslutningsafgifter m.m. medfører en samlet
anlægsudgift på kr. 2.123.500.
Anlægsudgiften på kr. 2.123.500 foreslå finansieret dels ved
kr. 500.000 af forvaltningens bygningsvedligeholdelseskonto
i 2001, og dels en tillægsbevilling.
Forvaltningen har budgetteret kr. 500.000 i 2001 til
renovering af skolekøkken på Oppe Sundby skole. Denne
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renovering udskydes til 2002 ved den foreslåede
medfinansiering.
Bevilling:

Anlægsbevilling på kr. 2.123.500
Anlægsbevillingen finansieres dels ved en tillægsbevilling på
kr. 1.623.500 og dels med kr. 500.000 af forvaltningens
bygningsvedligeholdelse.
2001
Anlægsbevilling

I alt

2003

2.123.500

Driftsudgift ny
Naturbh.
Tilskud
bygningsvedlig.

2002

840.000

840.000

840.000

840.000

-500.000
1.623.500

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Tilbud på opførelse af pavillon på 153 m2

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
anbefale økonomiudvalget at bevilge en anlægsbevilling på
kr. 2.123.500 til opførelse af en pavillon på 153 m2 til
Naturbørnehaven på Stenhøjgård samt en tillægsbevilling på
kr. 1.623.500 i 2002 og at der indarbejdes et driftsudgift på
kr. 840.000 i budget 2002 overslagsårene til drift af ny
Naturbørnehave

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 47

Ledelsestid i daginstitutionerne

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

I budgetanalysen på dagpasningsområdet er der foretaget
en opgørelse af ledelsestiden på 6 institutioner for at belyse,
hvad lederne brugte ledelsestid på.
Børn og ungeudvalget ønskede derfor, at der blev foretaget
en opgørelse af ledelsestiden på alle kommunens
institutioner.
Udvalget godkendte den 2. april et kommissorium fra
arbejdsgruppen, der har arbejdet med forslag til tildeling af
ledelsestid i daginstitutionerne.
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Ledelsestiden er indregnet i den nuværende normering på
9,23.
Der foreslås fra arbejdsgruppen en ændring af metoden til
udregning af normering i daginstitutionerne. Metoden er
udgiftsneutral, idet den beregnede ledelsestid tages ud af
den nuværende normering. Metoden vil dog have den
konsekvens at tallet for normeringen i daginstitutionerne vil
øges.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

ingen

Bilag:

Kommissorium om ledelsestid i daginstitutionerne
Listning af ledelsesopgaver i daginstitutionerne
Oversigt over tidsforbruget for daginstitutionslederne
Beskrivelse af ledelsestid i daginstitutionerne i
Frederikssund i Frederikssund kommune i forhold til
kommissorium

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
godkende arbejdsgruppens beskrivelse af lederopgaverne.
Det indstilles at ledelsestiden tages ud af normeringen og
beregnes som foreslået af arbejdsgruppen:
1 time pr. fuldtidsmedarbejder pr. uge + % time pr.
børneenhed

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Udvalget ønsker en konkret beregning af ledelsestiden og
deraf følgende normering ud fra den foreslåede nøgle på
alle institutioner, inden der tages endelig stilling.
Sagen genoptages på næste møde.

Sag nr. 48

Evaluering af Anderledes indskoling

Journal nr.:

17.02.07

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forvaltningen har i samarbejde med BUPL og PMF bedt et
konsulentfirma om at evaluere den anderledes indskoling.
Rapporten beskriver evalueringen af første år med "En
anderledes indskoling" på skolerne Falkenborgskolen,
Marienlystskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen.
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I den foreliggende evaluering er der sat fokus på
samarbejdet mellem lærere og pædagoger, og de erfaringer
de to grupper har gjort sig i det første år af projektet.
Det fremgår at rapporten at man blandt medarbejderne
oplever, at projektforløbet har været præget af manglende
ressourcer primært i form af tid til samarbejde og
planlægning. Det har været vanskeligt at finde tid til fælles
planlægning af undervisningen, hvilket medfører at det er
svært at samarbejde om noget der ikke er planlagt
ordentligt.
Samarbejdsproblemerne er ikke karakteriseret ved uvilje
faggrupperne imellem. Både pædagoger og lærere giver
udtryk for at arbejdet er præget af megen vilje og
entusiasme. Dog ønsker man mere uddannelse og
supervision får at få værktøjer til at forbedre samarbejdet.
Rapporten giver en række anbefalinger på baggrund af den
samlede evalueringsundersøgelse. Nogle af disse er
konkrete og vil kunne anvendes allerede i det nye skoleår,
mens andre er mere langsigtede og kræver en vis
planlægning og organisering.
Det anbefales:
1.
At man arbejder på at klarlægge forudsætningerne for det
pædagogiske samarbejde, fx ved at der formuleres og
arbejdes efter et eksplicit fælles værdigrundlag.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
2.
At der arbejdes målrettet på en tydeliggørelse af roller og
ansvarsområder. F.eks. ved at udarbejde klare skriftlige
arbejdsbeskrivelser for såvel lærere som pædagoger i
indskolingen.

Forvaltningen udarbejder i samarbejde med lederne tydelige
retningslinier for de enkelte medarbejderes ansvarsområder.
3.
At der udarbejdes en strategi for, hvorledes man kan opnå
en højere grad af sammenhæng og kontinuitet mellem skole
og SFO; herunder en bedre udnyttelse af SFO’ens lokaler.

Der udarbejdes retningslinier for bedre udnyttelse af
lokalerne således at der skabes en større sammenhæng
mellem skole og SFO.
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4.
At der afsættes ressourcer til aktiviteter, der kan fremme
kommunikationen og samarbejdet (fx uddannelsesdage,
kurser i teambuilding og kollegial supervision).

Der er afsat kr. 65.000 til på budgettet til pædagogisk
udviklingsarbejde. Disse midler er fordelt til skolerne
forholdsmæssigt.
Skolernes øvrige kursusmidler er disponeret i februar 2001
for kommende skoleår.
Hvis der skal bruges yderligere ressourcer på kursus og
uddannelse må midlerne tillægsbevilges.
Forvaltningen skønner at der vil være behov for kr. 350.000
på baggrund a f tidligere afholdte kurser på skolerne.
5.
At der afsættes ressourcer (tid og penge) til udvikling af
fælles undervisningsaktiviteter; gerne med supervision der
kan hjælpe processen i gang og holde den på rettet spor.
Se pkt. 4.
6.
At man i højere grad tænker i brug af værksteds-, emne
eller projektorienteret undervisning.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
7.
At projektbeskrivelserne justeres i forhold til de faktiske
forhold og bruges som styringsredskab.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
8.
At der skemalægges mere tid til såvel forberedelse som
fælles aktivitets-/ undervisningstid:
Flere timer til diskussion af indhold og pædagogik.
Flere overlappende timer, hvor man (lærer-pædagog) kan
være sammen om børnene.

Skemalægning af yderligere 1 ugentlig time til samarbejde
og planlægning vil betyde en merudgift på kr. 400.000.
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Yderligere fælles undervisningstid kan etableres ved at
ansætte lærere i alle timerne fra kl. 8 til kl. 13. Dette vil
betyde en merudgift på kr. 1.540.000 svarende til 5,5
fuldtidsstilling.
9.
At pædagogerne inddrages i et personalefællesskab med
lærerne, således at man som pædagog ikke oplever at stå
uden kollegialt tilhørsforhold.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
10 .
At de pædagoger og lærere, der medvirker i den anderledes
indskoling deltager på frivillig basis (evt. allerede i
rekrutteringsfasen).

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
11 .
At der sigtes mod at oprette fælles forberedelseslokale med
plads til arbejdsmaterialer.

Ønske om forberedelseslokaler er tænkt indarbejdet på
skolerne, men de fysiske rammer er ikke tilstrækkelige på
alle skoler. Bygningen a f Græse Bakkeby skolen giver
måske muligheder når fordelingen af elever bliver
anderledes.
12 .
At der finder en klarere adskillelse sted af forskellige typer
mødeaktiviteten" og deres respektive formål, for fx:
Teammøder (især ønskes hjælp til at få mere struktur på
disse og gøre dem mere effektive), spormøder,
årgangsteam-møder, projektteam-møder og fællesmøder.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
13.
At begge faggrupper begynder at "slagte nogle hellige
køer" (som fx rullende fredage, stringent overholdelse af
læseplaner og frokostmøder i SFO’en).

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
14.

Børn og ungeudvalget den 6. august 2001
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At man styrker samarbejdet mellem skole- og SFO-ledelse,
fx fælles møder og ved pædagogiske dage kun for skole- og
SFO-ledere, således at projektets "kommandoveje" omkring
indskolingen bliver ekspliciteret og synliggjort.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
15.
At der foretages løbende systematisk evaluering af
projektet.

Forvaltningen drøfter dette med skoleledere og SFO-ledere
ved førstkommende skoleledermøde.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Evalueringsrapporten er sendt til udvalget inden
sommerferien. Rapporten bedes medbragt.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til rapportens anbefalinger samt til forvaltningens
løsningsforslag.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Børn- og ungeudvalget indstiller følgende:
ad pkt. 3: Udvalget opfordrer skolebestyrelsen til at
inddrage SFO-lederne i bestyrelsesarbejdet.
ad pkt. 4: Der søges en bevilling på kr. 350.000 under den
forudsætning, at der inddrages erfaringer fra andre
kommuners projekter.
ad pkt. 8: Der søges en bevilling på kr. 400.000 til
samarbejde og planlægning.
Udvalget beder forvaltningen om at drøfte de øvrige punkter
med skole- og SFO-lederne.

Sag nr. 49

Lærermangel på kommunens skoler

Journal nr.:

17.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

På grund af mangel på uddannede lærere i kommunens
skoler har det været nødvendigt at skolernes øvrige
uddannede lærere i stigende tilfælde har læst overtimer.
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Der er pr. 1. august 2001 ansat 7 ikke-seminarieuddannede
lærere, og Oppe Sundby skole har 2 ubesatte lærerstillinger.
Det vil ikke være fagligt forsvarligt at benytte ikkeseminarieuddannet personale i afgangsklasserne i
eksamensfagene.
Når skolens øvrige lærere læser overtimer, skal disse timer
udbetales med et tillæg på 50%. Forvaltningen har en
lønsum på kr. 250.000 afsat til udbetaling af overtimer, men
det vil i kommende skoleår ikke være tilstrækkeligt, hvis
manglen på lærere forsætter.
Lønsummen til udbetaling af overtimer ønskes forøget med
kr. 350.000.
Hvis lønsummen til udbetaling af overtimer ikke bruges
lægges overskuddet i kassen
Bevilling:

Tillægsbevilling på kr. 146.000 i 2001 og 350.000 i 2002 og
overslagsårene

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
indstille til økonomiudvalget at der tillægsbevilges kr.
146.000 i 2001 og kr. 350.000 i 2002 og overslagsårene til
udbetaling af overtimer i forbindelse med den stigende
mangel på uddannede lærere.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 50

Skolebuskørsel

Journal nr.:

17.21

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 26

Sagsfremstilling:

Kommunen er ifølge loven forpligtiget til at sørge for
befordring mellem skole og hjem for elever der har længere
skolevej end 2,5 km i bh.klasse til 3. klasse, 6 km på 4. til 6.
klassetrin, 7 km på 7. til 9. klassetrin og 9 km på 10
klassetrin.
Antallet af elever der transporteres med skolebus fra Græse
Bakkeby er steget fra 178 til 227 dels på grund af et øget
antal børnehaveklasseelever men også på grund af et øget
antal tilflyttere.
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Der er ikke i kontrakten med Sims Turistbiler taget højde for
en så stor stigning i antallet af elever.
Sims Turistbiler har to forslag til løsning.
Den sene afgang fra St. Rørbæk flyttes til Græse Bakkeby.
Det betyder at alle elever fra St. Rørbæk skal møde kl.
07.40 på Åbjergskolen, hvilket medfører at der skal afsættes
ressourcer til opsyn af eleverne. Dette kan etableres for kr.
60.000. Dette forslag vil formentlig skabe en del utilfredshed
fra forældrene i St. Rørbæk.
Sims indsætter en ekstra bus fra Græse Bakkeby. Dette
medfører en ekstra udgift på kr. 450 pr. dag, svarende til en
årlig udgift på kr. 37.500 i 2001, og 52.500 i 2002.
Kontrakten med Sims udløber den 31. juli 2002 og kan
forlænges til 2003, hvor skolen i Græse Bakkeby er færdig.
Når kontrakten forlænges skal der indarbejdes et større
antal elever. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at
forudsige prisen på skolebuskørsel i skoleåret 2002/03.
Bevilling:

Tillægsbevilling på kr. 37.500 i 2001 og kr. 52.500 i 2002 til
en ekstra busafgang fra Græse Bakkeby.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
indstille til økonomiudvalget at der tillægsbevilges kr. 37.500
i 2001 og kr. 52.500 i 2002 til en ekstra busafgang fra
Græse Bakkeby.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 51

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2001.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2001 for Børn- og
ungeudvalget (104).
Forvaltningen har på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2001
udarbejdet skemaer vedrørende budgetopfølgning pr. 30.
juni 2001.
Der har i den forbindelse vist sig enkelte afvigelser, som
udvalget bør tage stilling til.
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Det skal bemærkes, at der er enkelte afvigelser på
områderne, skatter, forsikringer, el og varme. Disse
afvigelser vil senere blive gennemgået og berigtiget via en
samlet bevillingssag for kommunens ejendomme.
Ligeledes vil opfølgning på lønområdet blive taget op som
en samlet bevillingssag.

Nedenstående oversigt viser de forventede afvigelser på de
enkelte områder:
Hovedområde

Forventet afvigelse
(negativt beløb = besparelse/m erindtæ gt)

10 432 Folkeskolen

kr. 176.610

10 436 Børnerådgivningen

kr. 1.773.970

Afvigelser i alt

kr. 1.950.580

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

Bilag:

Budgetopfølgningsskema af 18. juli 2001 på Børn- og
ungeudvalgets samlede område.
Sammenfatningsskema for Børn- og ungeudvalgets område
på grundlag af nedennævnte opfølgningsskemaer.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. juni 2001 på
folkeskoleområdet (104 32) med tilhørende noter.
Budgetopfølgningsskema pr. 30. juni 2001 på
Børnerådgivningens område (104 36) med tilhørende noter.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget overfor
økonomiudvalget anbefaler, at der gives de nødvendige
tillægsbevillinger, i alt kr. 1.950.580 for hele området i
henhold til de udarbejde skemaer.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 6. august 2001:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 52

Eventuelt
Intet.
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sign.

fraværende

sign.

Morten A. Andersen

Per Bille Henriksen

Bente Nielsen

sign.

fraværende

sign.

Finn Vester

Tony R.D. Frederiksen

Mogens Højenvang

