SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 2. april 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Referat fra skolebestyrelsesmøder.
(ligger til gennemsyn)
b)
Børne- og kulturforvaltningen i Hirtshals
kommune indbyder til konferencen
"Helhedssyn på barnet - pædagogisk og
administrativ udmøntning" den
17.- 19. april 1991 i Hirtshals.
(ligger til gennemsyn)
c)
Danmarks Skolebiblioteksforening indbyder
til kursus om skolebibliotekerne i det
kommunale system den 29. - 30. april 1991
i Horsens.
(ligger til gennemsyn)
d)
SKOLE OG SAMFUND fremsender Nyhedsbrev,
marts 91 og gør samtidig opmærksom på
generalforsamlingen den 14.-5*. 1991
kl. 19.30 på Amtscentralen for
undervisningsmidler i Hillerød.
(ligger til gennemsyn)

./.

e)
Kommunernes Landsforening fremsender
skrivelse omkring fratrædelsesordninger
m.v. for lærere.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
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f)
Kommunernes Landsforening fremsender
skrivelse vedr. folketingets
dagsordenforslag omkring tilskud til
efterskoleophold, hvorefter folketinget
opfordrer regeringen til at optage
forhandlinger med Kommunernes
Landsforening med det formål snarest at
finde en løsning, som fastholder
efterskolen som en reel valgmulighed for
alle elever, bl.a. gennem sikring af
kommunale tilskudsmuligheder.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
g)
Kontaktbladet "BYV" nr. 1.
(omdeles)
h)

Undervisningsministeriet fremsender
tidsskriftet "uddannelse 3 91"
(ligger til gennemsyn)
i)
Lindegårdskolen meddeler, at der natten
mellem 1. og 2. marts har været indbrud
på skolen.
3)
Slangerup bibliotek fremsender
orientering omkring salg af kasserede
bøger.
Kopi vedlægges.

./.

k)
S.O.I.F. meddeler, at foreningen, grunder
store driftsomkostninger til foreningens
lokaler i idrætshallen, ser sig nødsaget _
til at lukke omklædningsrummene 7 og 8 og
anmoder om at få stillet omklædningsrum til rådighed i idrætshallen for
foreningens fodboldspillere.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
1)
Historisk Forening meddeler, at
foreningens effekter er flyttet fra Hauge
Møllegaard til et bedre lokale i "Det
gamle Frysehus" i Jørlunde. Flytningen e::
udført uden udgift for kommunen, og den
månedlige leje er uændret kr. 1.500 pr.
m d .
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NORMERING FOR SKOLERNE FOR SKOLEÅRET
1991/92.

2

Forvaltningen har udarbejdet
lærernormering for skoleåret 1991/92 på
grundlag af den udmeldte ramme fra
byrådet.
Normeringen udviser 8 færre
lærerstillinger end i skoleåret 1990/91.
Kopi af det udarbejdede normeringsskema
vedlægges.
81.01:17.00 P 21
3.
ANSØGNING OM ORLOV FOR SKOLEÅRET 1991/92

r
c

Egelundskolen anbefaler ansøgningen.
81.30.00:17.00 P 07

Hr, 1&51 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

/n/

/Z/.

Blad n r,.

.

Form andens
initialer:

4

.

ANSØGNING OM NEDSAT TJENESTETID MOD
TILSVARENDE LØNREDUKTION FOR SKOLEÅRET
1991/92.

Byvangskolen anbefaler ansøgningen.
81.10:17.00 G 01
5.
UNDERVISNINGSVEJLEDNINGER MED LÆSEPLAN
FOR EDB INTEGRERET I SKOLEFAG.
Undervisningsministeriet har
undervisningsvejledninger
Dansk og EDB
Regning/matematik og EDB
Hjemkundskab og EDB

fremsendt
1990/1
1990/2
1990/3

Lindegårdskolen anbefaler, at de tre
undervisningsvejledninger følges.
Byvangskolen, Egelundskolen og Uvelse
skole tager undervisningsvejledningerne
til efterretning.
17.02.02 G 01

6.
ANSØGNING OM INDFØRELSE AF FRANSK SOM
VALGFAG FRA 7. KLASSE.
Skolebestyrelsen ved Egelundskolen
ansøger om indførelse af fransk som
valgfag fra 7. klasse fra skoleåret
1991/92.
Der søges samtidig om kr. 7.000,- i hvert
af årene 1991, 1992 og 1993 til indkøb ai
bøger m.v.

Nr. 1651 A/S DAFOLO F R ED ERIKSHAVN Copyright 05-79

6 •

elever, der vælger tysk, ikke kommer til
at betale for, at andre elever ønsker
fransk.
Da fransk er et 3-årigt forløb, vil der
over en 3-årig periode være behov for
yderligere timetildeling.
Skoledirektøren indstiller, at
franskundervisning påbegyndes, og de 4
timer indgår i det tildelte lærertimetal
til Egelundskolen.
Beløb til indkøb af bøger tildeles fra
central inventarkonto.
17.02.09 G 01
7.
ANSØGNING OM INDKØB AF INVENTAR TIL
SFQ VED LINDEGÅRDSKOLEN.
SFO ved Lindegårdskolen meddeler, at
børnetallet pr. 1.8.1991 vil stige fra 7C
til 92 børn. Dette medfører, at
institutionen må anskaffe ekstra borde,
stole, reoler og service samt udvide de
eksisterende garderober.
Da institutionen ikke har mulighed for at
afholde de nævnte anskaffelser inden for
den givne budgetramme søges der om en
tillægsbevilling på kr. 22.566.
Forvaltningen foreslår, at udgiften
finansieres over fælles inventarkonto.
83.01.04:17.00 G 01

8.
NY FORDELING AF HOVEDRAMME FOR DEN
SAMLEDE FOLKEOPLYSNING.
Byrådet har godkendt overførelse fra 1990
til 1991 på kr. 282.000.
Beløbet skal fordeles på rammerne inden
for folkeoplysning.
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9.

Folkeoplysningsudvalget, den 19.3.1991
Det indstilles eenstemmigt, at der de
kr. 282.000 fordeles således:
kr. 174.000 til undervisning
kr. 103.000 til aktiviteter
kr.
5.000 til 5% puljen.
/.

Kopi af nyt forslag til fordeling
vedlægges.
18.00 0 02
9.
BENYTTELSE AF SLANGERUP KOMMUNES BYVÅBEN
Historisk Forening meddeler, at
foreningen gennem 18 år har anvendt
Slangerup Købstads segl som bomærke.
Foreningen er af den opfattelse, at dette
seglaftryk afviger så meget fra det
godkendte og registrerede kommunevåben,
at det ikke kan sidestilles med dette,
hvorfor foreningen ikke mener, at dets
bomærke er omfattet af byrådets
beslutning af 27.2.1991 om ikke at
benytte kommunens byvåben.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
Historisk Forening's fortsatte brug af
bomærket.
00.01 A 49
10

.

VALG TIL UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE.
Fra Arbejdernes Fællesorganisation i
Frederikssund er der modtaget henvendelse^
om, at organisationen ikke kan acceptere
Slangerup kommunes valg til
ungdomsskolebestyrelse.
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Organisationen mener, at kommunen skulle
have henvendt sig direkte til
organisationen omkring valg af
repræsentant fra arbejdsmarkedets parter,
og at valg af ungdomsskolebestyrelse
først kunne finde sted efter
ikrafttrædelse af "Bekendtgørelse om
ungdomsskolebestyrelser" pr. 1.1.1991,
jvf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2.
Forvaltningen kan oplyse, at der den
3.9.1990 har været afholdt orienterende
møde omkring den nye folkeoplysningslov
og ungdomsskolelov.
Indkaldelse til valg til
ungdomsskolebestyrelse har været
foretaget gennem dagspressen den
3.10.1990 og ved skrivelse til SID,
Slangerup og Dansk Arbejdsgiverforening i
Frederikssund.
Byrådet foretog valg til
ungdomsskolebestyrelse på sit møde den
24.10.1990 efter indkomne indstillinger.
Med hensyn til valgtidspunktet kan
forvaltningen oplyse, at
ungdomsskolebestyrelsen ifl.
"Bekendtgørelse om
ungdomsskolebestyrelser" af 20.11.1990
§ 9, stk. 2 først finder sted efter
bekendtgørelsens ikrafttrædelse pr.
1.1.1991.
Forvaltningen kan oplyse, at valg til
ungdomsskolebestyrelse fandt sted i
forbindelse med valg til
folkeoplysningsudvalg, som ifl. lov nr.
419 af 13.6.1990 om "Lov om støtte til
folkeoplysning" § 51, stk. 1 skulle
foretages snarest muligt efter 1.10.1990.
Svend Koch, Direktoratet for
folkeoplysning meddeler, at Slangerup
kommune er nødsaget til at foretage
omvalg.
00.01 A 01
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RETNINGSLINIER FOR OVERNATNING PÅ
KOMMUNENS SKOLER.
Skoledirektøren fremkommer med oplæg til
en principiel drøftelse af retningslinie
for overnatning på kommunens skoler.
82.16:17.00 P 21
12.
ØKONOMIRAPPORTERING.

a)
Fra rådighedsbeløb kr. 1.854.222 i
finansåret 1990 vedr. idrætshallens
udvidelse søges om overførsel af
restbeløb kr. 147.747,83 til finansåret
1991.
b)
Fra rådighedsbeløb kr. 130.000 i
finansåret 1990 vedr. overbygning af
svømmebad søges om overførsel af
restbeløb på kr. 51.560 til finansåret
1991.
c)
Ved opstart af selvstændig psykologkontor
i Slangerup primo 1990 udmeldte
skoledirektøren en økonomisk ramme på
kr. 12.000 til uddannelse for kontoret.
Disse udgifter indgik tidligere i ydelse
til Frederikssund kommune.
I lighed med øvrige uddannelseskonti,
hvor der er automatisk overførsel, søges
der om overførsel på restbeløb
kr. 9.500 til 1991.
./.

Kopi af regnskabsrapport pr. 15.3.1991
vedlægges.
00.01 0 02
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MØDE MED SLANGERUP IDRÆTS UNION.
Med henvisning til aftale på møde den
12.6.1990 med Slangerup Idræts Union, er
repræsentanter fra idrætsunionen indkaldt
til møde med kulturelt udvalg kl. 16.15
til en snak omkring kommunens
idrætspolitik.
18.00 P 16.
14.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER,
a)
S.O.I.F.'s fodboldafdeling søger om
tilskud i forbindelse med besøg af
35 fodboldspillere fra Skånninge
i tiden 3. - 7. april.
Forvaltningen kan oplyse, at udvalget har
bevilget tilskud med kr. 120,- pr. gæst
ved lignende ansøgninger.
På kontoen for øvrige kulturelle formål
resterer kr. 27.120,-.
00.01 0 49t-91

£

b)
RAMMEBESPARELSE
FOLKESKOLE/FRITIDSPASNING.
Overslag over reduktioner pr. 1.8.1991:
Lærerløn

På
5/12 år
650.500

PÅ
1/1 år
1.561.100

266.100
384.400

638.500
922.600

T i d l .Eieaodskole reduktion:
Varme
58.300
El
25.000
Alm. drift
31.700
Hovedvedligeholdelse
18.700
Reng., fritidsklub
57.400
R e g n ., skole
43.800
Administration
14.600
Pedelmedhjælp
67.300
316.800

140.000
60.000
76.000
45.000
137.700
105.000
35.000
161.400
760.100

Reduk. pr. 1.8.1991
T i d l .indregnet i
budget 91 (-75 t)
Y d eri.reduktion 1991

fortsættes
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.... fortsat
Byvangskolen, driftsudvidelse:
Reng. og vedligeh.
- 22.900
Pedelmedhjælp *
- 33.800
Bespar., fritidspedel
10.400
Reduktion i alt
270.500

- 55.000
- 81.000
25.000
649.100

* Forvaltningen foreslår ansættelse af
0,5 pedelmedhjælp ved
Byvang-/Kingoskolen.
I 36 uger årligt har herefter to
pedelmedhjælpere arbejdstid hver anden
uge ca. 15.30 - 23.00 med tilsyn/lukning
af Byvang-/Kingoskolen som arbejdsområde
i aftentimer på ugens fire første dage.
Ordningen vil sikre det nuværende tilsyn
i aftentimer, og vil samtidig give
Byvangskolen en mindre forbedring i dens
daglige pedelnormering.
Såfremt forslaget vedtages vil den
samlede rammebesparelse udgøre:

Lærerløn
Drift, Ejegod
Ialt

1991
5/12 år
384.400
270.500
654.900

1/1 år
922.600
649.100
1.571.700

Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
forslaget.
17.00 0 02
15.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut k l .:
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