SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 5. november 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:
(Besigtigelsestur kl. 07.30 - 14.00)
Fraværende:
1.
ORIENTERING QG EFTERRETNING.
a)

S.O.I.F. "nyt", okt. 1991
(omdeles)
b)
Orientering fra skolerne.
(ligger til gennemsyn)
c)

Undervisningsministeriet fremsender
"uddannelse 8/9 91".
(ligger til gennemsyn)
d)
Skole og Samfund fremsender bladet
"BØRN", okt. 9/91.
(ligger til gennemsyn)
e)

Folkeskolens Udviklingsråd fremsender
"Udviklings-Avisen", okt. 1991.
(omdeles)

f)
Frederiksborg Amts Historiske Samfund
ansøger om tilskud til udgivelsen af
"Frederiksborg Amts Historiske Samfunds
Årbog 1991".
Forvaltningen har i lighed med tidligere
år meddelt, at man vil yde tilskud ved
bestilling af 5 stk. af bogen. Pris pr.
bog er kr. 125,-.
00.01 0 49 t
g)

Efter byrådets vedtagelse af budgettet
for 1992 bliver taksterne i SFO pr.
1.1.1992 følgende:
Forældrebetaling
BH-kl. - 2.kl. 3. kl. elever 3. kl. elever morgenpasning
4.-6. kl, elever
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pr. måned pr. barn:
850 i 11 rater kr. 930
480 i 11 rater kr. 525
80 i 11 rater
380 i 11 rater

kr.
90
kr. 415

h)

På sidste møde gav bibliotekar Kim Rømer
Krogh en orientering om Bibliotekscen
tralens konkursbegæring.
På baggrund heraf vedtog udvalget, at
anmode borgmesteren om at rette
henvendelse til KL om at få genetableret
de funktioner, som Bibliotekscentralen
havde varetaget.

./.

KL meddeler i skrivelse af 17.10.1991, at
der er oprettet et nyt biblioteksselskab
nemlig Dansk Biblioteksservice A/S, som i
forening er dannet af KL, Københavns
kommune og Gyldendalske Boghandel,
Nordisk Forlag A/S.
Kopi af borgmesterens skrivelse til KL
og kopi af KL's skrivelse af 17.10.1991
vedlægges.

./.

i)
Slangerup Bibliotek fremsender skrivelse
af 21.10.1991, hvori man meddeler, at
biblioteket fra 1.1.1992 vil formidle
videoer fra Statens Filmcentran til
enkeltlånere f.s.v. angår undervisnings
film, danske kortfilm og spillefilm, som
ikke kan lejes i en videoudlejningsbutik.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

./.

j)
Slangerup Bibliotek fremsender det nye
reglement for Slangerup Bibliotek og
meddeler i notat, at biblioteket ikke
påtager sig ansvaret for evt. virus på
udlånte disketter.
Kopi af reglement og notat vedlægges.
k)
På opfordring af folkeoplysningsudvalget
har Slangerup Bibliotek opsat en
aktivitetskalender i biblioteket, hvor
arrangementer af enhver art i kommunmen
påføres. Planlæggere af arrangementer
skal blot give biblioteket besked om
arrangementets afholdelse, og vil så
samtidig kunne få oplyst, om der skulle
være planlagt andre arrangementer samme
dato.
Forvaltningen kan endvidere oplyse, at
avisen Uge Nyt vederlagsfrit indrykker en
aktivitetskalender hver uge i sin avis.
l)
Lokaliseringsprojekt for 6-13 årige.
Skoledirektøren orienterer om projektets
videre forløb.
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2.

SKOLEFRITIDSORDNINGER
a)
MODULVALG I SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO).
Kulturelt udvalg drøftede på sit møde den
1.10.1991 forslag til modulvalg i
skolefritidsordningerne.
Forinden endelig stillingtagen ønskede
udvalget miljøskolernes bestyrelser om en
udtalelse til de 3 moduler, som er
følgende:
Tidspunkt

I.
06.15-08.15
II. 12.00-17.00
III. 06.15-17.00

Timer/ugt. Forældrebet./md.
1991-priser
10
25
35

kr. 360
kr. 660
kr. 825

Forvaltningens vurdering er, at modul I
umiddelbart kan tilbydes uden nævnevær
dige konsekvenser.
Et tilbud om modul II vil betyde nednor
mering i forhold til samme antal tilmeld
te børn, som under nuværende struktur,
idet forslaget som udgangspunkt skal være
udgiftsneutralt. Man kan muligvis forven
te, at mange forældre vil vælge dette
modul ud fra et økonomisk synspunkt.
Skolebestyrelsen på Uvelse skole
fastholder den nuværende ordning med kun
eet modul.
Skolebestyrelsen på Lindegårdskolen er
imod modulordning, men foreslår i stedet,
at der ud over heltidsplads tilbydes
morgenpasning.
Skolebestyrelsen på Byvangskolen går i
princippet ind for modulvalg i
skolefritidsordningerne, men da det vil
betyde en nednormering af pædagogtimer i
forhold til den normering, man kender i
dag, vil det medføre en sådan forringelse
af ordningen, at skolebestyrelsen ikke
finder det forsvarligt at indføre
modulvalg på disse betingelser.
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b)
BRUTTONORMERING I SKOLEFRITIDSORDNINGER.
Kulturelt udvalg godkendte på sit møde
den 3.9.1991 forslag om bruttonormering i
SFO - under forudsætning af
forhandlingsaccept fra Pædagogisk Kartel.
Efter kontakt med Pædagogisk Kartel kan
forvaltningen oplyse følgende:
Pædagogisk Kartel kan godkende
normeringsberegningen, dog kan man ikke
acceptere skolebestyrelsens kompetence
til at fastlægge den ugentlige åbnings
tid med +4 timer ugentlig, uden at
normeringen ændres.
Forvaltningen indstiller herefter
følgende til godkendelse:

■U U Å U J c f

Skolebestyrelsen har kompetence til at
fastlægge den ugentlige åbningstid
-4 timer/+0,5 time i forhold til
nuværende åbningstid - uden at
normeringen ændres.
Endvidere er det aftalt med Pædagogisk
Kartel, at der optages forhandling om
normering i klubafsnit efter at byrådet
har vedtaget den nye struktur i SFO.
./.

S
__ __

Kopi af den af forvaltningen udarbejdede
normeringsberegning vedlægges.

jj/

SØnM- 6 M i/dyri

17.13.01 G 01
lU P o

3.
LÆRERNORMERING FOR SKOLEÅRET 1992/93.
En foreløbig normering for skoleåret
1992/93 udviser nednormering med 2
lærerstillinger.

Nr. 1&51 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

å d

Blad nr

Dag og år:

»

Formandens
initialer:

,7 -J -

Udvalget bedes tage stilling til, om man
kan fastholde tidligere forhandlingsop
læg.
81.03:17.00 P 21
4.
VEJLEDENDE LÆSEPLAN FOR BILLEDKUNST.
Undervisningsministeriet fremsender
vejledende forslag til læseplan samt
undervisningsvejledning for faget
formning (billedkunst).
Skolebestyrelserne ved Kingoskolen,
Byvangskolen og Lindegårdskolen har taget
læseplanen til efterretning.
Skolebestyrelsen ved Uvelse skole kan
anbefale brug af den nye læseplan fra
næste skoleår, men bemærker at der vil
være problemer omkring fagtrængslen på
3. - 5. klassetrin, hvorfor en udvidelse
af timetallet kunne være ønskeligt.
Læseplanen indstilles til godkendelse.
17.02.02 G 01
5.
NEDSÆTTELSE ÅF BYGGEUDVALG.
I anlægsbudgettet for 1992 har byrådet
godkendt afsættelse af kr. 2,5 mill. til
udvidelse af skolefritidsordningen ved
Lindegårdskolen.
Der foreslås nedsat byggeudvalg sammensat
af:
Borgmesteren
Formand for kulturelt udvalg samt
1 medlem udpeget af udvalget
Kommunaldirektøren
Skoledirektøren
1 medlem udpeget af skolebestyrelsen
ved Lindegårdskolen
Skoleinspektøren ved Lindegårdskolen
SFO-afdelingslederen ved Lindegård
skolen.
00.01 A 15
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6.

FREMTIDIG PSYKOLOGKONTOR.

6 .

Med normeringscirkulære af 1.7.1991 er
der mulighed for at opnå denne tillad
else.
Dette indebærer, at den fælleskommunale
skolepsykologordning mellem Frederikssund
og Slangerup kommune ophører, hvorefter
Slangerup kommune opretter sit eget
psykologkontor i forlængelse af
overgangsordning fra 1.1.1990, hvor man
fik regionalt kontor i Slangerup.
Det kan oplyses, at Frederikssund kommune
har tilkendegivet, at de anbefaler
ansøgningen.
./.

Forslag til ansøgning vedlægges som
bilag.
81.01.03:17.01.05 G 01
7.
SVØMNING FOR NUVÆRENDE 5. KLASSE ELEVER.
Grundet svømmehallens renovering har
nuværende 5. klasse elever kun modtaget
svømmeundervisning i eet skoleår.
På sidste møde i kulturelt udvalg fremkom
forslag om, at man i svømmeklubbens regie
tilbød undervisning til de elever, der
ikke kan svømme efter et års undervis
ning.

/ v é d fø q te . /% sé
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Ved uformel kontakt til svømmeklubben har
man oplyst, at svømmeklubben gerne vil
igangsætte dette tilbud for en
kontingentpris på kr. 300,- ved min.
25 - 30 elever i 20 timer.
Der er mulighed for tid i svømmehallen
torsdag kl. 14 - 15.
Kulturelt udvalg bedes fremkomme med
indstilling til forslaget.
17.02.00 G 01
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8.

VENDEPLADS FOR SKOLEBUS PÅ LYSTRUPVEJ.
Skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen
anmoder om, at der etableres en
vendeplads for skolebussen ved
Agervej/Bakkebo således, at skolebussen
kan køre op ad Lystrupvej og medtage de
børn, som kommer fra Bakkebo-området.
I øjeblikket skal børnene fra
Bakkebo-området krydse Lystrupvej for at
komme med skolebussen, som holder ved
hjørnet af Lystrupvej/Kongensgade. Mange
forældre, især til de mindste elever, er
meget utrygge ved de nuværende forhold.
Teknisk udvalg har tidligere - den
3.10.1990 - behandlet sagen omkring
etablering af vendeplads. Rent vej teknisk
kunne forslaget godkendes, men udvalget
havde ikke økonomisk mulighed herfor, og
mente heller ikke, at finansiering af
udgifterne til en vendeplads hørte under
teknisk udvalg.
Teknisk forvaltning har tidligere opnået
tilladelse fra konkursboet efter
byggeselskabet Bakkebo til at anlægge en
vendeplads, men fornyet tilladelse skal
indhentes hos firmaet DH-projekt A/S.
Overslagspris for etablering af
vendeplads beløber sig til ca. kr. 40.000
excl. moms.
Kulturelt udvalg behandlede sagen på sit
møde den 5.2.1991, hvor det var oplyst,
at Sims Turist telefonisk havde meddelt,
at man indtil videre godt ville køre den
omlagte rute uden etablerinbg af vende
plads på Lystrupvej, hvorfor udvalget
henlagde sagen.
17.20.06 G 01
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9.

REGNSKAB FOR TILBYGNING TIL IDRÆTSHAL
Når regnskabet ikke tidligere er
indstillet til godkendelse skyldes det,
at man har afventet en evt. reaktion fra
de håndværkere, der har fået afvist beløb
af deres økonomiske krav - efter
indstilling fra rådgiver.
Dette gælder:
Murer
registreret krav
4.180
ingen henvendelse
Tømrer
registreret krav - dagbøder
150.000
- rest entreprise 76.010
-hævet garantisum 119.024

Gulvlægger
registreret karv - dagbøder
ekstraudg.

15.000
42.230

Firmaets advokat har i gentagne
skrivelser fastholdt kravet. Advokat Bent
Hansen har i skrivelse til firmaet
tilbudt kr. 26.468 til endelig afgørelse
af sagen.
Regnskabet er herefter:
ANLÆGSBEVILLING
22.3.1989
24.5.1989
23.8.1989

390.000
5.300.000

IALT

5.800.000

110.000

FORBRUG
Ingeniør, gotek.-landmåler
Arkitekt
Håndværker
- garantisum
Syn og skøn - advokat
Diverse - repro
Indtægter:
salg af pavillon og brædder
IALT
Bevilling
5.800.000,00
Forbrug
5.768.491,64
Mindreforbrug
31.508,36
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811.776,79
556.669,26
4.438.412,31
- 119.024,42
41.382,50
70.080,18
-30.805,00
5.768.491,64
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Hertil kommer endelig afgørelse med
Miko-tæpper samt udgifter til advokat
Bent Hansen.
Økonomisk forvaltning oplyser, at
regnskabet er overensstemmende med
bogholderiets noteringer.

82.20:04.04 G 01
10.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLINGER OVERDÆKNING AF SLANGERUP SVØMMEBAD.
a)
Bevilling af 26.9.91
(overdækning)
Udgifter:
Håndværkerudg.
Projektering
Omkostninger
Merforbrug

3.000.000,00

2.821.700,00
167.414,15
21.568,50 3.010.682,65
10.682,65

b)
Bevilling af 20.3.91
(inddækning af servicehal)
Bevilling af 26.9.91
(gulvbelægning)
Bevilling i alt
Håndværkerudgifter
Mindreforbrug

262.000,00
430.000,00
692.000,00
649.235,00
42.765,00

Total regnskal for de 3 bevillinger:
Anlægsbevillinger i alt
Udgifter i alt
Mindreudgift

3.692.000,00
3.659.917,65
32.082,35

Økonomisk forvaltning oplyser, at
regnskabet er overensstemmende med
bogholderiets noteringer.
82.20:04.04 G 01
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11.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING FOR
PLACERING AF KLUBAFSNIT I SFO PÅ
BYVANGSKOLEN.
Bevilling af 20.3.1991

485,000,00

Udgifter:
Anskaffelser
21.120,00
Håndværkerudgifter 448.793,29
Omkostninger
14.600,00 484.513,29
Mindreforbrug
486,71
Økonomisk forvaltning oplyser, at
regnskabet er overensstemmende med
bogholderiets noteringer.
17.00 A 21
12 .

ØKONOMISK RAMME TIL FOLKEOPLYSNING
I 1992.
a)
FORDELING AF ØKONOMISK RAMME TIL
FOLKEOPLYSNING I 1991.
Kulturelt udvalg godkendte på sidste, at
den økonomiske ramme til folkeoplysning i
1992 sættes til kr. 1.478.800.

./.

FOU godkendte på sit møde den 22.10.1991
forvaltningens forslag til fordeling af
rammen.
Kopi af det godkendte forslag og kopi af
fordeling af driftstilskud til aftivitetskredse vedlægges.
18.00 0 02
b)
FASTSÆTTELSE AF RAMME TIL UNDERVISNING.
Forvaltningen foreslår følgende fordeling
af rammen til undervisningstilskud:
- betaling til andre kommuner kr. 180.000
- betaling fra andre kommuner kr.- 50.000
- diverse
kr.
5.000
- rest til undervisnings
tilskud
kr. 560.000
Ialt
kr. 695.000
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Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag
til fordeling af undervisningstilskud.
Folkeoplysningsudvalget, den 22.10.1991:
Fordeling af rammen anbefales.
Endvidere anbefales den forholdsmæssige
fordeling af undervisningstilskud ifl.
forslag 2.
./.

Kopi af forslag 2 vedlægges.
18.03 0 02
c)
FORDELING AF RAMME TIL AKTIVITETER.
Forvaltningen foreslår følgende fordeling
af rammen til aktivitetstilskud:
- Uvelse ungdomsklub
kr. 61.000
- Diverse
kr.
5.000
- rest tilaktivitetstilskud kr. 286.000
Ialt
kr. 352.000
Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag
til fordeling af aktivitetstilskud.
Folkeoplysningsudvalget, den 22.10.1991:
Fordeling af rammen og forslag 2 til
fordeling af aktivitetstilskuddet
anbefales.

./.

Kopi af forslag 2 vedlægges.
18.02

02

13.
UDDELING AF LEDERPRIS FOR 1991.

/3

Der er indkommet 7 indstilinger til
modtagelse af lederpris for 1991.
./.

Kopi af den af forvaltningen udarbejdede
oversigt over de 7 indstillede vedlægges.
Kulturelt udvalg bedes blandt de
instillede udpege een til modtagelse af
årets lederpris.

fb ,

18.00 0 49
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14.
ANSØGNING OM TILSKUD.
Historisk Forening søger om tilskud til
udgivelse af en billedbog om Slangerup
kirke med titlen "SLANGERUP KIRKE - EN
BILLEDBOG".
Bogen vi blive trykt i 1000 eksemplarer
til en samlet pris på ca. kr. 13.000.
Forvaltningen kan oplyse, at der på
kontoen for øvrige kulturelle formål
resterer ca. kr. 22.000.
00.01 0 49 t
15.
MØDEKALENDER FOR 1992.
./.

Kopi af forslag til mødekalender for 1992
vedlægges.
Forvaltningen har ingen bemærkninger til
mødekalenderen og indstiller den til
godkendelse.
00.01 A 10
16.
ØKONOMIRAPPORTERING.

./.

Regnskabsrapport pr. 15.10.91 vedlægges,
a)
BUDGETRAMMER INDEN FOR KULTURELT UDVALGS
REGIE.
I.
BUDGETRAMMER FOR 1992.
Med henvisning til bilag 13 vedr.
decentralisering og selvforvaltning
fastsætter fagudvalget budgetrammer for
hvert selvforvaltningsprojekt.
Der har ikke været mulighed for at
definere og beskrive de enkelte
budgetrammer inden kulturelt udvalgs møde
den 5.11.1991, men af hensyn til udmeld
ing for nyt budgetår bedes udvalget
godkende ønsker om følgende budgetrammer
for 1992:
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Sted
Idrætsanlæg/haller
Fællesudg., skoler
Udd. konsulent
Byvangskolen/SFO
Kingoskolen
Lindegårdskolen/SFO
Uvelse skole/SFO
Psykologkontor
Skolebiblioteker
Legetek
Folkebibliotek
Musikskolen
Folkeoplysning
Fritidsaktiv, uden for
folkeoplysningsloven
Uvelse Ungdomsklub
Ungdomsskolen

Ansvarlig
Bo Holtemann
Peder Christensen
Kirsten Schaumann
Nina Andersen
Jan Brenøe
Lars Mortensen
Betty W. Hansen
Siri May Lemberg
Jens Dahl Madsen
Ole Henriksson
Kim Rømer Krogh
Allan Jarmer
FOU/Betina H.
Kirsten Nielsen
Peter L/Kirsten N
Knud Nielsen

Skulle der i beskrivelse af indkomne
budgetrammer være "meget anderledes"
ønsker - vil disse blive forelagt
udvalget i januar.
II.
BUDGETRAMMER FOR 1991.
Følgende budgetrammer for 1991 har
udvalget ikke godkendt:
a) Uvelse klubhus
v/Bo Holtemann

kr.

b) Fællesudg., folkeskole
v/skoleledere/PC
Udd., lærerpersonale
Central udd.,andet pers.
Pædagogisk udvikling
Inventar
EDB i undervisning
Ialt

kr. 151.500
kr. 33.600
kr.
39.600
kr. 241.300
kr.
61.800
kr. 527.800

c) Undervisningskonsulent
v/ Kirsten Schaumann

kr.

d) Folkeoplysning v/FOU
Fælles formål (pedelbis.)
5% pulje (udvikl.pulje)
Undervisning
Aktiviteter
Lokaletilskud
Ialt

kr. 160.000
kr. 35.000
kr. 579.100
kr. 245.000
kr. 248.000
kr.l,.267.100
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e) Fritidsaktiviteter uden
for folkeoplysningsloven
v/ KU - Kirsten Nielsen

kr.

130.000

Som følge heraf bedes udvalget godkende
de nævnte rammer
00.01 0 02

17.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
/b/vøunAudi# /.

MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut kl.:
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