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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

10. september 2001 kl. 16.30

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Mogens Andersen, Bente
Nielsen, Tony R.D. Frederiksen.
Per Bram Hinløv deltager under pkt. 54

Fraværende:

Tony R.D. Frederiksen deltog ikke i pkt. 54

Mødet slut:

kl. 19.00
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Sag nr. 60
Eventuelt

Sag nr. 53

Orientering
Ventelisten
EA orienterede om ventelisten. Udvalget gør opmærksom på,
at ventelistereglerne på nettet er forældet.
Vedligeholdelse af udendørs arealer
Forvaltningen har modtaget 2 tilbud på vedligeholdelse af
udendørsarealer. Det forventes, at der foreligger en afklaring
i løbet af efteråret.
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EA orienterede om opslag af skolelederstillinger på
Marienlystskolen og Oppe Sundby skole, og
ledelsessituationen på skolerne.
MH orienterede om økonomiudvalgets behandling af
familieanalysen.

Sag nr. 54

Genoptagelse af sag nr. 41 og 45
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.
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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.
Udvalget besluttede på mødet 6. august 2001 at indkalde
ungdomskonsulenten og konsulenten for uddannelses- og
erhvervsorientering for at drøfte sagen.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Frederikssund Ungdomsskoles orientering af 11/6-01 (tidl.
udsendt)

Indstilling:

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

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 10. september 2001:
Per Bram Hinløv og Jens Flolm orienterede om det aktuelle
valg og fravalg af ungdomsuddannelser.
Ca. 1/5 starter ikke eller gennemfører ikke en
ungdomsuddannelse.
Udvalget tager redegørelsen til efterretning.
Udvalget ønsker en opprioriteret indsats overfor denne
gruppe og ønsker, at vejlederne tager initiativ til en
udbygning af samarbejdet med handelsskolen og teknisk
skole.

Sag nr. 55

Ledelsestid i daginstitutionerne
Genoptagelse af sag nr. 47

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.
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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.
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.
Udvalget ønskede ved mødet 6. august 2001 en konkret
beregning af ledelsestiden og deraf følgende normering ud
fra den foreslåede nøgle på alle institutioner, inden der
tages endelig stilling.
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
Alle ovennævnte bilag bedes medbragt.
Nyt bilag: Beregning af ledelsestid udleveres på mødet.

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 10. september 2001:
Udvalget tiltræder indstillingen om, at ledelsestiden tages
ud af normeringen.
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Udvalget ønsker en præcis vægtet beregning af
gennemsnitlige normeringer.
For så vidt angår Kong Dansvej og Naturbørnehaven
sikres, at normeringen tager højde for, at åbningstiden kan
dækkes, og de små børnehavers særlige pædagogiske
tilbud.
Den fremtidige normering diskuteres på næste møde.

Sag nr. 56

Budgetopfølgning pr. 31. august 2001.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2001 for Børn- og
ungeudvalget (104).

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Budgetopfølgningsskema udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 10. september 2001:
Taget til efterretning.

Sag nr. 57

Projektmidler til projekt "Forældrekompetance - en
flerfaglig undersøgelse på tværs".

Journal nr.:
Lovgrundlag:

Lov om Social Service, jf.§ 38.

Sagsfremstilling:

Børnerådgivningen har i samarbejde med
daginstitutionsområdet via Den Sociale Sikringsstyrelse
søgt og fået bevilget projektmidler fra puljen til: Særlig
indsats ove rfo r de svagt stillede børn og unge (SIBUpuljen).
Baggrunden for ansøgningen var, at der fandtes behov for
en tværfaglig opkvalificering af undersøgelsesarbejdet
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omkring denne gruppe af børn og deres familier, og
formålet med projektet er derfor:
At udvikle en tværfaglig forankret undersøgelsesmetode
med henblik på at sikre, at udsatte familier med børn i
alderen 0-6 år tidligst mulig ydes den optimale indsats.
Målgruppen for projektet er således dels udsatte børn i
alderen 0-6 år og deres familier og dels de
personalegrupper i kommunen, der arbejder med disse
børn og familier.
Bevilling:

Til realisering af projektet har Socialministeriet bevilget
50.000 kr. i år 2001 og kr. 200.000 i henholdsvis år 2002 og
2003. Udbetalingen er afhængig af kommunens
godkendelse.
Medfinansieringen klares inden for afsatte rammer.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

De kommunale udgifter, der skal andrage ca. 1/3 af de
bevilgede beløb, afholdes inden for de afsatte budgetter på
de respektive områder.
Puljemidlerne anvendes i overensstemmelse med den
givne bevilling til ansættelse af processtyrer og undervisere.

Bilag:

Projektoplægget.
Brev til Den Sociale Sikringsstyrelse af 11 .juni 2001.
Bevillingsskrivelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse.

Indstilling:

Det indstilles, at der til realisering af projektet godkendes en
tillægsbevilling på kr. 50.000 i år 2001 og på kr. 200.000 i
henholdsvis år 2002 og 2003 finansieret ved en tilsvarende
indtægtsbevilling fra Socialministeriet.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 10. september 2001:
Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 58

Skolemad i kommunens skoler

Journal nr.:

17.04.18

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sundhedstyrelsen har afsat en pulje til økonomisk støtte til
forsøg med ernæringsrigtig og økologisk mad i skoler og
daginstitutioner.
En arbejdsgruppe bestående af
skolebestyrelsesmedlemmer, en klinisk diætist og
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kommunelægen har fremsendt et projekt om skolefrokost i
kommunens 4 folkeskoler.
Arbejdsgruppen beder børn- og ungeudvalget tage stilling til
projektet, og herefter skal forvaltningen søge
sundhedsstyrelsen om midler til finansiering.
Projektets forløb er 3 år, og der søges samlet om kr.
8.406.920.
Efter projektperiodens udløb i 2005 er der behov for kr,
2.500.000 til videreførelse af skolefrokost i kommunens
skoler. Herfra skal trækkes en indtægt fra
forældrebetalingen af skolefrokosten. Der forventes en
købspris på kr. 10 i gennemsnit.
For at skolefrokosten fremover skal være udgiftsneutral,
skal 65% af kommunens elever købe frokost hver dag.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Arbejdsgruppens projektbeskrivelse
Arbejdsgruppens budgetskema

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til projekt skolefrokost i kommunens skoler.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 10. september 2001:
Udvalget godkender projektet underforudsæ tning af, at
projektet hviler i sig selv efter forsøgsperioden.
Det overlades til skolebestyrelsen at tage stilling til salg af
slik og sodavand.
Udvalget ønsker ikke, at projektet indeholder testning af
elevernes blodprocent.

Sag nr. 60

Eventuelt
På baggrund af spørgsmål fra Tony Frederiksen blev det
oplyst, at det tilstræbes, at der ikke er mere end 2 børn under
18 måneder i dagplejen.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001

Side 9 af 9

sign.

sign.

sign.

Morten A. Andersen

Mogens Andersen

Bente Nielsen

sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Tony R.D. Frederiksen

Mogens Fløjenvang

