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Lukket del

Sag nr. 11

Orientering
Elevtalsprognosen udleveret.
Udvalget ønsker, at udkast til anderledes indskoling tages op
som punkt til næste møde.
Ansættelsessamtaler til ansættelse af DAMP-inspektør onsdag
den 24/2-99.

Sag nr. 12

Ny informationspjece vedr.
ventelisteadministration m.v.

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Efter Byrådets godkendelse af visitationsregler m.v. for
dagpasning, har forvaltningen udarbejdet udkast til ny
informationspjece.
Af hensyn til forståeligheden har udkastet været sendt til
høring blandt kollegaer, der ikke dagligt arbejder inden for
området.
I henhold til udvalgets ønske fremlægges udkastet til
godkendelse inden trykning.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Udkast.

Indstilling:

Det indstilles, at pjecens indhold godkendes.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Udvalget oversender sine kommentarer og forslag til
ændringer til forvaltningen.
Sagen genoptages ved næste møde.
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Forslag om anvendelse af indtægter fra
Frederiksborg amt

Journal nr.:

16.06.00
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Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov som social service.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med manglende dagpasningspladser i amtet til
børn med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap optages
disse børn i kommunens almindelige daginstitutioner, indtil der
bliver plads i amtsregi. Disse børn er imidlertid så tunge, at
der må bevilges støttepædagog under ophold i institutionen,
hvilket betyder, at det samlede støttepædagogtilbud til andre
børn i kommunens institutioner bliver dårligere. Det er også
med til at skabe venteliste til støtte.
Når børn med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap
imidlertid er visiteret til amtets tilbud, påtager amtet sig en
medfinansiering på ca. 83.000 pr. barn/årligt.
Aktuelt har kommunen modtaget en refusion på kr. 120.842
dækkende tre børn i 1998.
Ved udgangen af januar måned er der 9 børn med et
konstateret behov på venteliste til støttepædagog. Børnenes
samlede behov er vurderet til 170 - 200 timer ugentligt. En del
af dette behov ville kunne dækkes af den nævnte refusion
samt kommende beløb, såfremt udvalget kan godkende en
udvidelse af normeringen svarende til refusionens størrelse.

Bevilling:

Støttepædagoger - fast løn: kr. 2.949.230.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Budgettet udvides med en indtægtskonto p.t. kr. 120.842 og
en tilsvarende udgiftskonto kr. 120.842 til aflønning af
støttepædagoger.

Bilag:

Brev fra Frederiksborg amt.

Indstilling:

Det indstilles, at indtægten fra amtet anvendes til finansiering
af støttepædagogtimer til børn optaget på venteliste til amtets
specialinstitution, der har ophold i Frederikssund kommunes
institutioner således, at udgifter til enhver tid svarer til
indtægten.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Sagen udsættes til næste møde, da der ønskes yderligere
oplysninger

Sag nr. 14

Sommerture i klubregi 1999
II
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16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Klub Nord fremsender på vegne af klubberne forslag til
afvikling af sommerture 1999 samt forslag til budget.
Sommerturene henvender sig til børn i alderen 7 . 15 år. Og
der er beregnet en pris for medlemmer på mellem 40 og 80 kr.
efter turens indhold, hertil kommer at alle medlemmer betaler
et kontingent på kr. 100,- i juli måned. Pris for gæster er
beregnet til fra 65 til 150 kr. efter turens indhold.
Der er planlagt 10 ture: Sommerland 1 & 2. Bon Bon land x 2,
Malmø x 2 Legoland, Køge Svømmeland, Fisketur, Tivoli.

Bevilling:

Udgifterne afholdes af juli kontingentet .betaling for deltagelse
samt kr. 7.500 netto, der er overført fra "ferieaktiviteter".

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Forslag fra klubberne.

Indstilling:

Formanden indstiller, at forslaget tages til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Udvalget tager indstillingen til efterretning

Sag nr. 15

Sommeråben i klubber

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Klub Nord ansøger om at holde fritidsklubben åben i juli
måned. Det forventes, at behovet for åbning i juli måned er
størst i Nord, men Klub 107 og Klub Mix vil gennemføre en
brugerundersøgelse i løbet af marts måned.
I budgettet er der optaget et beløb på kr. 40.340 til finansiering
af sommerklubben.

Bevilling:

kr. 40.340

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:
Indstilling:

-
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Forvaltningen indstiller, at der holdes åbent i juli måned i Klub
Nord.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 16

Forslag til navn på ny institution Ventevej 23 G

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-

Gennem de senere år har alle nye institutioner fået et navn ud
over deres adresse.
På baggrund af beliggenhed og øvrige navne i området
foreslås det, at den nye institution Ventevej 23 G kaldes
"Lærkereden."

Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

-

'

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at den nye daginstitution navngives
"Lærkereden"

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 17

Ansættelser i institutioner og skoler

Journal nr.:

81.00:16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-

Der har i den senere tid været flere sager om misbrug af børn
i kommunale institutioner. I nogle tilfælde har det vist sig, at
personalet, der har misbrugt børnene, har været kendt og
ansat tidligere i andre kommuner. For at sikre børnene i
kommunens institutioner/skoler mod misbrug af en sådan
karakter, ønsker forvaltningen ved fremtidige ansættelser at
kunne indhente straffeattest på alle, der skal beskæftige sig
med børn og unge.
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Når en offentlig myndighed indhenter straffeattest på en
person, vil alle forhold være angivet, der er ingen
forældelsesfrist. Når personen selv indhenter attesten, vil kun
hændelser inden for de seneste 5 år være medtaget.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:
Indstilling:

-

Forvaltningen indstiller, at der ved fremtidige ansættelser af
personale, der beskæftiger sig med børn, indhenter
straffeattest på de pågældende personer, ligesom der altid
indhentes reference fra tidligere arbejdsplads og foretages
vurdering af, hvorvidt ansøgerens ansættelsesforløb har være
kontinuerligt uden uforklarlige perioder.
Herudover vil en øget opmærksomhed blandt
institutionens/skolens personale være med til at øge
mulighederne for at undgå overgreb på børn. Det vil imidlertid
være umuligt helt at udelukke sådanne hændelser, men ved
nævnte forholdsregler kan der forhåbentlig dæmmes mest
muligt op for disse misbrug.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Sag nr. 18

Integration af flygtninge- og indvandrer småbørn i
kommunen

Journal nr.:

17.03.11

Sag fra:
Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 4a med ændring af 6. okt. 1998

Sagsfremstilling:

Kommunen skal tilbyde 2-sprogede børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige
udvikling med henblik på at lære dansk, hvis de efter en
sagkyndig vurdering har behov herfor. Vurderingen foretages
af førskolekonsulenten.
Tilbuddet skal gives senest 1. august i det kalenderår, hvor
barnet fylder 4 år.
Loven omfatter både 2-sprogede børn der er optaget i
daginstitution, og 2-sprogede børn der ikke er optaget i
daginstitution.
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Til de børn, der ikke er optaget i daginstitution, etableres et
særligt sprogstimuleringstilbud på 15 timer ugentligt. (Jfr. § 4a,
stk. 3).
Der drejer sig i indeværende år om 38 børn.
Heraf er 32 optaget i daginstitution og 6 ikke optaget.
Det foreslås, at der gives 1 time ugentligt pr. barn, samt 15
timer ugentligt til børn, der ikke er optaget i institution.
I alt 47 timer, svarende til kr. 295.000 årligt.
Til kørsel af børn, der ikke er optaget i institution, afsættes ca.
kr. 20.000
I KL's budgetvejledning 1999, skrivelse 3-5, henvises til at
disse merudgifter har medført et øget bloktilskud til
kommunerne
Bevilling:

Kr. 295.000 + kr. 20.000, i alt kr. 315.000 pr. skoleår.
I 1999: kr. 132.000 (5/12)
I 2000 og overslagsårene: kr. 315.000.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Der henvises til det øgede bloktilskud.

Bilag:

Førskolekonsulent Ellinor Jørgensens notat af 3. december
1998
Egon Agerlin notat af 2. februar 1999
Økonomisk afdelings notat.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget anbefale, at
der af det øgede bloktilskud tildeles kr. 315.000 årligt til
sprogstimulering af indvandrer- og flygtningebørn.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Sagen udsættes til næste møde. Udvalget ønsker en
redegørelse for tidligere niveau og en redegørelse for niveauet
ved forbrug af 1 time pr. 2-sprogsbarn i fremtiden.

Sag nr. 19

Frederikssund kommunes børnepolitik

Journal nr.:

00.01 P22

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-
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Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til børnepolitik, som
forelægges til drøftelse i udvalget med henblik på en
efterfølgende høring.
Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Oplæg til børnepolitik

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at børne- og ungeudvalget udsender
børnepolitikken til høring blandt personalet og
forældrebestyrelser.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. februar 1999:
Forslag til Børnepolitiken oversendes med ændringer til
høring.

Sag nr. 21

Eventuelt
-

sign.

Morten A. Andersen
sign.

Klaus Nielsen
sign.

Bente Nielsen
sign.

Finn Vester

Børn- og Ungeudvalget 22. februar 1999

Side 9 af 9

Per Bille Henriksen
sign.

Mogens Højenvang
IË

T ilb a a e til fo rs id e

