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Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 30. marts
2004.

Medlemmer:
Niels Jørgen Pedersen
Hanne Kyvsgaard
Birgit Bangshof Mortensen
Kristian Moberg
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Annie Hansen

Afbud:

Fra administrationen:
Jette Søe
Preben Kristensen
Kirsten Nørskov

Mødedato:

30. marts 2004

Mødetidspunkt:

kl. 08.00

Mødested:

I mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl. 11.10

Bemærkninger:

Følgende er inviteret: Conni Haugbølle og Jette Lineil

Praktiske oplysninger: Kristian Moberg gik kl. 10.00 efter punkt 6.

Indholdsfortegnelse:
Optagelse til daapleie/daainstitutioner
Virksomhedsplan 2004 - mål og strategier for 2004 og resultater og status 2003 vedrørende
Ældreservice
Projekt Sundhedsbutik
Skolernes normeringsplan 2004/2005
Frigivelse af midler til arkitekt i forbindelse med vurdering af Ferslev skole og Marbækskolen
Opnormering af sundhedsplejen
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Reetablering af cykelbane ved Børnehuset i Skuldelev
Kapacitet i dagtilbud
Behandling af børn fra Dansk Røde Kors Center Skibby
Virksomhedsplan 2004 for Det fælles Koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest
Ambulancesponstider
Orientering om Cafe Guldsmeden
Opsummering af det pædagogiske tilsvn med Ungdomsboligerne
Revisionsberetning pag. 49 - 73 vedrørende Produktionsskolen over Broen samt revision af
regnskabet for året 2003.
Efterretningssager
Meddelelser fra formanden

1.

Optagelse til daapleie/daainstitutioner
]. nr. SSSF 16.06
Til efterretning
Forvaltningen fremlægger optageliste pr. april 2004 samt en særskilt opgørelse over
dagplejen.
Skele-, social- gg sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

2.
Virksomhedsplan 2004 - mål gg strategier fer 2004 gg resultater gg status 2003
vedrørende Ældreservice
J. nr. SSSF 16.07.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Ældreservice fremsender virksomhedsplan 2004 - mål og strategier for 2004 og resultater og
status 2003 vedrørende Ældreservice.
Endnu et år er gået, år 1 i den nye organisation Ældreservices liv. Et år præget af højt tempo
og stor entusiasme for at leve op til de nye krav om frit leverandørvalg til borgerne.
Organisationens rammer og kerneydelser er på plads, men også erfaringen om, at omsorg på
markedsvilkår er en svær størrelse at håndere.
15 borgere har valgt anden leverandør, ikke noget stort tal, men samtidig har ældreområdet
gennemgået en stor kvalitetsudvikling, der har bevirket, at borgerne modtager de ydelser, de
har behov for, udfra en mere objektiv vurdering end tidligere muligt.
Nye udfordringer venter lige om hjørnet, idet Strukturkommissionen har talt.
Ældre-og handicaprådet er hørt, men havde ingen kommentarer.
Det indstilles.
At planen godkendes.
Skele-, social- øg sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 godkendt
virksomhedsplanen. Dog anmodes forvaltningen om at udarbejde et forslag til løsning af
problemet omkring de forebyggende besøg.

3.
Projekt Sundhedsbutik
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J. nr. SSSF 16.00.00
Til orientering
På udvalgets møde i januar 2004 fremsendte Ældreservice en evaluering af Projekt
Sundhedsbutik til udvalgets orientering.
I evalueringen blev det lagt op til at man fra 1. februar 2004, forsøgsvis, ville skære
åbningstiden ned til V/i time 1 x ugentligt: Tirsdage kl. 14.00 - 15.30. og butikken ville kun
være bemandet med sygeplejersker, idet det vurderes at der er brug for generalister frem for
specialister.
På udvalgets møde i februar 2004 blev der anmodet om en undersøgelse af, hvorvidt der kan
holdes aftenåbent en gang om ugen. Dette kan indarbejdes, men udgifter til aftenåbent kan
ikke holdes indenfor budgettet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning.

4.
Skolernes normeringsplan 2004/2005
J. nr. SSSF 81.01.03
Afgøres af Byrådet
Normalundervisninaen
1.-9. klasse

Elevtallet på 1.-9. klassetrin for kommende skoleår er steget med 18 elever (677) i forhold til
indeværende år (659), hvorfor der afsættes i alt 63.156 timer (61.477).
Tallet i parentes er det tilsvarende tal for indeværende skoleår.
10. klasse

Der er tilmeldt 46 (26) elever til 10. klasse heraf er 15 (5) elever fra Jægerspris. Der går 0
(2) elever fra Skibby til Jægerspris. Normeringen er 2829 timer/klasse. Skolen kan afvikle
klasserne med 4020 timer. Der afsættes timer til de to klasser 4020 timer (2829). De mange
ekstra elever har konsekvens i forhold til skolens inventar og undervisningsmaterialer.
Specialundervisning
§20.1-timer

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.1 - i alt 13.083 timer (12.414).
§20.2-timer

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.2 til 4 (3) elever i alt 3.953 timer (2.747).
Timerne finansieres delvist af amtet.
Anbragte plejebørn
Der afsættes 6.499 timer (6.767). Disse timer finansieres af anbringende kommuner.
Tcsprpgede elever
Ekstra tildeling på 112,5 timer pr. elev i alt 27 (26) elever = 3.038 timer (2925)
23 elever på Marbækskolen
2 elever på Skuldelev Skole
2 elever på Ferslev Skole
Til Marbækskolens modtageklasse har der de sidste år været afsat en lærerstilling 1661 timer
(1661). Ved en forvaltningsmæssig fejl var denne gledet ud af normeringen sidste år, men er
afholdt.
Ledelsestid

Side 4 af 13

Dagsorden til S S SU

6.270 timer (6.270)
Anden skoletid
Der afsættes 26.708 timer (25.998). Disse timer dækker bl.a. skole-/hjemsamarbejde,
teamsamarbejde, møder, pauser, klasselæreropgaver mv.

Fortsættes...
4. fortsat

Øvrige arbejdstimer
Tværkommunale projekter 2.920 timer (2.755). Opskrivningen skyldes ændring i antal af
lærere med aldersreduktion samt en mindre korrektion.
Aldersreduktion
8 lærere har anmodet om nedsættelse af arbejdstiden på grund af alder (over 60 år - 175
timer pr. lærer).
Overarbejde
Der afsættes 0,5% af forrige års arbejdstimetal i alt 618 timer (606).
Besparelse
I normeringen er indregnet en besparelse på 1 stilling, som udgør 1.660,6 timer (1.642,8
timer).
Folkeskoleforliaet
Som konsekvens af folkeskoleforliget tillægges 1,2 stilling, som udgør 1.992,72 timer. (0).
Dette indgik i budgetforhandling 2004.
S2Q.2-timer - pædagoger
Der afsættes støttetimer til 3 (2) elever - heraf 1 plejebarn - i alt 53 (38) ugentlige lektioner.
Børnehaveklasserne
Der afsættes 5.486 timer (5.486) til børnehaveklasselederne og 4.204 timer (4.204) til
børnehaveklassemedhjælperne.
Der oprettes fire børnehaveklasser med i alt 73 elever
Eleverne fordeler sig således:
Marbækskolen
30 tilmeldte
Skuldelev Skole
15 tilmeldte (mangler svar fra to med tvivl om skolestart)
Ferslev Skole
28 tilmeldte
Antal klasser
Der oprettes på 1.-10. klassetrin 40 klasser (39) heraf en modtageklasse og derudover fire
børnehaveklasser.
Ferieloven
Ved seneste overenskomstforhandling blev alle tillagt to feriefridage oven i de allerede 3
eksisterende - disse benævnes "ferietimer ud over den 5. uge". Dette betyder, at lærerne i
det kommende skoleår har 5 "feriefridage", som de kan vælge at afvikle eller få udbetalt.
Dette skal være afklaret senest den 1. maj.
Arbeidsoiverår
Det kommende år er arbejdsgiverår - dvs. helligdage lander på weekender! Dette betyder, at
hver enkelt lærer skal yde en højere arbejdstid.

Fortsættes...
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4. fortsat
Skolevejledning
Som konsekvens af loven om Ungdommens Uddannelsesvejledning overgår skolevejledning
mm. til UU-Vest. Resursen er imidlertid udregnet som vanligt men trækkes ud inden endelig
fordeling af timer til skolerne.
Antal lærerstillinger
I alt 79,60 (75,289)
Hvilket netto er en tilgang på ca. 0,7 stilling når konsekvensen af folkeskoleforliget,
indtægter fra andre kommuner og den ekstra lærer til modtageklassen er trukket ud.
Det indstilles.
At forslag til normeringsplan anbefales.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. marts 2004
normeringsplanen for skoleåret 2004/2005.

5.
Frigivelse af midler til arkitekt i forbindelse med vurdering af Ferslev skole og
Marbækskolen
J. nr. SSSF 82.06.04
Afgøres af Byrådet
På baggrund af temadagen omkring skolebyggeri og skolestruktur er forvaltningen blevet
bedt om at indhente tilbud på konsulentydelse i forbindelse med en vurdering af Ferslev
Skole og Marbækskolen.
For Ferslev Skoles vedkommende skal konsulenten udarbejde et skitseforslag til en tilbygning
på 2-300 m2 samt en mere fleksibel udnyttelse af allerede eksisterende lokaler evt. set i
sammenhæng med udbygningen.
For Marbækskolens vedkommende skal konsulenten komme med forslag til, hvorledes
skolens mange m2 kan udnyttes mere fleksibelt, og hvordan skolens rum kan forbedres og
således bedre honorere tidens krav til skolebygninger.
Der er i 2004 afsat 4 mill. til forbedringer af skolebygningerne. Dette beløb skal det samlede
projekt i indeværende år naturligvis holdes indenfor, men der kan evt. fremkomme forslag til
ombygningsetaper, der vil række ind i overslagsårene.
Forvaltningen har indhentet tilbud fra tre konsulentfirmaer med omfattende erfaringer inden
for skolebyggeri - såvel om- og tilbygninger som nybyggeri.
Forslag gældende for begge skoler vil kunne ydes for en samlet sum af maks. 200.000 kr.
ekskl. moms.
Samtidig bør der udarbejdes en tidsplan for hele forløbet. I denne skal indgå de høringer der
skal være af skoler, ungdomsråd og andre.
Det indstilles.
At kr. 200.000,- af anlægsbevillingen på skoleområdet frigives til formålet, samt at der
udarbejdes en tidsplan for arbejdet til forelæggelse på udvalgets næste møde.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. marts 2004
indstillingen.

6.
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Opnormering af sundhedsplejen
J. nr. SSSF 81.01.00
Afgøres af Byrådet
Sagen forelægges udvalget da sundhedsplejerskernes normering ikke længere skønnes at
være realistisk i forhold til den øgede mængde opgaver. ( se bilag)
Hvis normeringen øges til 2 fuldtidsstillinger, vil det udløse en ekstraudgift på 138.343 kroner
pr. år og hvis det forudsættes af opnormeringen sker pr. 1.5.2004 tilsvarende en brøkdel af
beløbet.
Dertil kommer et ønske om at man kan udbetale dele af de mange ekstra flextimer der er
kommet på i forbindelse med at opgaver og ressourcer ikke har svaret til hinanden.
Forestiller man sig at der udbetales 200 timer til den ene af sundhedsplejerskerne vil dette
udgøre et beløb på ca. 38.000.
Udtalelser fra Økonomisk forvaltning og Løn- og personalekontoret beror i sagen.
Det indstilles
at der bevilges opnormering af sundhedsplejen til 2 fuldtidsstillinger pr. 1.5.2004.
at der samtidig udbetales svarende til 200 timer af flextid til den ene af
sundhedsplejerskerne.
at der søges en tillægsbevilling på kr. 138.343,- pr. år (udgift pr. 2004 8/12 heraf kr.
92.300,-) + ca. kr. 38.000,- udbetaling af svarende til 200 timer af flextid til den ene af
sundhedsplejerskerne. Beløbene finansieres over kassebeholdningen.
Skpie-, spcial- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. marts 2004
indstillingen.
Kristian Moberg, Jens Brogaard Jensen og Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt, idet de
ønsker at afvente budgetforhandlingerne for så vidt angår opnormeringen.

7.
Reetablering af cykelbane ved Børnehuset i Skuldelev
J. nr. SSSF 82.11
Afgøres af Byrådet
I forbindelse med anlæg af den nye sportshal i Skuldelev er der sket omfordeling af arealer
ved Børnehuset.
Det var nødvendigt at grave ind i skråning nord for Børnehuset for at placere hallen, hvilket
medførte at Børnehusets kælkebakke måtte flyttes. Dette skete med hjælp fra vejvæsenet og
den etablerede cykelbane på arealet måtte halveres og ligger nu, så kun den sydlige halvdel
er tilbage.
Lederen af Børnehuset oplyser, at hun ikke var informeret om denne disposition og at der
ikke er noget af cykelbanen tilbage. Da en cykelbane er en vigtig del af de aktivitetstilbud der
er på legepladsen og benyttes af alle børn i alderen 3-10 år.
Bestyrelsen for Børnehuset har derfor søgt om økonomisk dækning til reetablering af
cykelbanen. Udgifterne til dette er beregnet til 47.040,00 kroner ( se bilag)
Da det er byggeriet der har fjernet cykelbanen for at få plads mener bestyrelsen at det er
rimeligt at byggeriet betaler for reetablering af cykelbanen.
Økonomisk forvaltningen har ingen kommentarer til ovennævnte.
Det indstilles.
At da der ikke er ekstramidler på kontoen for byggeri af Skuldelevhallen til dækning af
reetablering af cykelbanen, ansøges om en tillægsbevilling på kr. 47.040,- til reetablering
af cykelbane ved Børnehuset. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.
Skpie-, spcial- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. marts 2004 at
tillægsbevillingen placeres på Skuldelev-hallens konto.
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8.
Kapacitet i dagtilbud
J. nr. SSSF 16.05.00
Til orientering
I forbindelse med referat fra sidste udvalgsmøde fik udvalget tilsendt en oversigt over
Venteliste-/ pladskapacitet i dagsinstitutionerne. I den forbindelse blev der lovet, at der ville
blive udarbejdet et skøn over behov for institutionspladser i 2005, med baggrund i
Dynasofts's prognosemateriale feb.04.
Der var en forventning om, med baggrund i Dynasofts materiale og befolkningsprognosen
udarbejdet af Arne K Hansen, at dette kunne give en kvalificeret belysning af det fremtidige
behov for institutionspladser.
Desværre ser det ud til at der endnu en gang er uoverensstemmelse mellem prognosen for
2005 og de allerede kendte fødselstal for 2004.
Der er i januar og februar 2004 registreret 17 nyfødte i kommunen. Selv ved en forsigtig
fremskrivning af dette tal vil det langt overstige de 65 som prognosen angiver.
Der er behov for, at der med baggrund i prognoseberegninger og de realistiske tal man
kender i forvaltningen, udarbejdes et fælles grundlag for fremtidige mere sikre prognoser.
Man vil med denne indstilling gøre opmærksom på de problemstillinger man ser for
nuværende i forhold til styring af pladsgarantien.
Dagplejen
Der er vedlagt et bilag der angiver begrundelserne for at de 144 pladser i dagplejen ikke kan
anvendes optimalt.
Børnehaver
Nuværende kapacitet er på 212 pladser.
Forældrene er meget bevidste om retten til at vælge institutioner. Forvaltningen tilbyder
pladser udfra brugernes bosted og i de 3 skoledistrikter.
Fremover skal vi både kunne håndtere pladsgarantien, forældrenes ret til frit valg og krav på
plads over kommunegrænsen.
Fritidshiem
Pt. Har vi pladser i fritidshjemmene der ikke svarer til gennemsnitstal pr. årgang.
Ferslev har 60 pladser ( 4 årgange af 15 børn)
Skuldelev har 60 pladser ( 4 årgange af 15 børn)
Skibby har 140 pladser ( 4 årgange af 35 børn)
Da man ikke for nuværende kan komme med mere specifikke prognose tal, arbejdes der i
forvaltningen med at få dette afklaret, så der på næste udvalgsmøde kan gives mere præcise
tal for behovet for institutionspladser i Skibby Kommune.
Det indstilles.
At orienteringen tages til efterretning og godkender at der arbejdes videre med mere præcise
prognoser for kommende behov for institutionspladser.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning. Genoptages på næste møde.

9.

Behandling af børn fra Dansk Røde Kors Center Skibby
J. nr. SSSF 16.21
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Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Skibby Kommunes Tandpleje har fået en anmodning om behandling af børn fra Røde Kors
centret. Vi har tidligere i 1996/97 behandlet børn derfra, så vi har nogle erfaringer fra
dengang.
I Tandplejen er vi positive overfor at hjælpe disse børn.
Tandplejen har d. 25. februar 2004 haft et møde med Joan Holmgaard Petersen,
sundhedsplejerske fra centret.
Centret har et ønske om, at vi tager os af børn op til 7 år. Der er i øjeblikket 40 børn fra 0-7
år. Heraf skal ca. 30 børn undersøges og evt. behandles. En del af børnene har været til
tandlæge tidligere. Lige nu har 14 børn behov for tandlægebesøg. Resten fordeles over
længere tid.
Det er noget, som vi i Tandplejen gerne vil påtage os. Det kommer til at foregå i
arbejdstiden. I Tandplejen vil vi i givet fald fordele Røde Kors børnene på en måde, så det
arbejdsmæssigt kommer til at hænger sammen.
Undertegnede har talt med Tandlæge Ulla Mandel fra Asylafdelingen. Direktoratet for
udlændinge vil lave en kontrakt med os, som er magen til den tidligere. Det kan godt tage et
stykke tid, inden den er klar fra deres side. Ifølge Ulla Mandel kan vi godt starte med børnene
nu, selv om kontrakten ikke er underskrevet. Der skulle ikke blive problemer med betalingen.
Tandplejen modtager en timeløn på 817,03 kr. Vi er kendt med betingelserne for
behandlingernes omfang både med og uden kaution.
Det indstilles
at Tandplejen udfører undersøgelser og tandbehandling på børn fra Røde Kors Centret i et
begrænset omfang.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 godkendt
indstillingen.

10.
Virksomhedsplan 2004 for Det fælles Koordinationsudvalg oa Formidlingscenter
Vest
J. nr. SSSF 15.00
Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender virksomhedsplan 2004 for Det fælles
koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest.
Koordinationsudvalget mission er, at "udvalget skal gennem dialog og koordinering styrke
borgernes muligheder for at bruge egne ressourcer på arbejdsmarkedet, samt gøre det klart
og attraktivt for virksomhederne at skabe rummelige arbejdspladser".
Udvalgets Vision er, at "den enkelte borger og virksomhed oplever, at det koordinerende
samarbejde medfører en høj grad af muligheder for fastholdelse og tilbagevenden til
arbejdsmarkedet".
Virksomhedsplanen omfatter formandens status for 2003 omkring integration, Den
psykiatriske jobkonsulent, Netværk - samarbejde, forebyggelse og oplysning. Endvidere er
nævnt introduktion til virksomhedsplan 2004 og organisationsdiagram, omfattende mål for
2004, 3. indsatsområder, 3 overordnede mål, opgaverne, opgaver, der er gennemført,
afsluttet eller stoppet samt tidsperspektivet.
Det indstilles.
At virksomhedsplanen 2004 godkendes.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 godkendt
planen.
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11.
Ambulancesponstider
J. nr. SSF 16.00.40
Til orientering
Skole-, social- og sundhedsudvalget gennemgik på sit møde den 27. januar 2004 det
materiale, som Amtet havde fremsendt, på udvalgets foranledning, omkring
ambulanceresponstider for første halvdel af 2003.
Udvalget ønskede yderligere oplysninger i sagen, idet man ønskede svar på følgende:
1. Nærmere beskrivelse af trafiktætheden i forbindelse med udrykningerne.
2. I materialet er responstiden i dagtiden beskrevet, men der ønskes også oplysninger om
responstid i nattetimerne.
3. Om der foreligger en aftale de 2 amter imellem om benyttelse af den ambulance, der er
placeret i naboamtet (Kirke Hyllinge by i Bramsnæs kommune).
4. I så fald der foreligger en aftale ønskes nærmere oplysninger om hvor mange gange
har den været benyttet - og hvis den benyttes - bliver den i så fald kun tilkaldt, når de
ambulancer, der kører i Frederiksborg amt ikke er disponible inden for en overskuelig
tid.
Amtet fremsender skrivelse af 16. marts 2004, hvori der redegøres ud fra de 4 punkter:
Ad 1)
Der findes ingen statistiske opgørelser for trafiktætheden ved udrykning. Amtets trafik og
miljø forvaltning har i 2002 haft 3 målestationer i kommunen på hovedvej 53, her er den
gennemsnitlige trafikmængde målt som følgende:
Syd for Skibby:
• kl. 06 - 18: 626 køretøjer pr. time.
• kl. 18 - 06: 437 køretøjer pr. time.
Ved Skibby:
• kl. 06 - 18: 437 køretøjer pr. time.
• kl. 18 - 06: 101 køretøjer pr. time.
Ved Onsved mark:
• kl. 06 - 18: 544 køretøjer pr. time
• kl. 18 - 06 127 køretøjer pr.time.
Trafiktætheden er i gennemsnit ca. 15% lavere i weekenden.
Ad 2)
Amtet fører ikke responstidsstatistik fordelt på døgnets timer. Man ved dog, at 25% af de
lange responstider over 15 minutter foregår i tidsrummet 18 06. På den baggrund formodes
det, at den gennemsnitlige responstid er lavere i nattetimerne end i dagtiden. Den
gennemsnitlige responstid for ambulancer i hele 2003, alle døgnets timer, var på 13,6
minutter.
Ad 3)
Der foreligger endnu ikke en endelig aftale om benyttelse af Bramsnæs' ambulance.
Ad 4)
Der foreligger som nævnt ikke noget formel aftale om benyttelse af Bramsnæs' ambulancen.
Amtets ambulanceentreprenør har dog mulighed for at bede om assistance i situationer med
spidsbelastning. Amtet er underrettet, at Bramsnæs'ambulancen er bemandet alle ugens
dage i tidsrummet 17 -07. Der føres ingen statistik over hyppigheden af indsatsen fra
Bramsnæs' beredskabet.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning.
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12.
Orientering om Cafe Guldsmeden
J. nr. SSSF 16.03.30/31
Til orientering
På baggrund af ønske fra Udvalget forelægges hermed en orientering omkring Cafe
Guldsmedens drift.
Cafe Guldsmeden blev indviet d. 12.09.2003. Forud herfor blev 6 personer ansat til at drive
cafeen. Disse medarbejdere arbejdede 14 dage før med indretningen af cafeen.
Cafeen er et meget lyst og venligt sted og stedet bliver fra den første dag besøgt flittigt af de
unge. Ret hurtigt kan vi konstatere, at målgruppen af unge for stedet: "unge, uden særligt
tilhørsforhold til kommunens andre tilbud, der bevæger sig på kanten af subkulturer i grupper
med misbrug." faktisk er de primære unge som besøger stedet stabilt.
Ret hurtigt viser det sig, at de unge har brug for en justering af åbningstiden, hvilket vi får
rettet til inden for den eksisterende ramme. Der er således nu først åbent fra kl. 19. til 23.
De unge er blevet meget fortrolige med de voksne ansatte i Cafeen og bruger disse til at
drøfte deres meget personlige problemstillinger med, emner som
overvejning af om de skal gå til fest og hvor meget de skal drikke
uddannelser- job og jobsansøgninger
kæreste og kammeratskabsproblemer.
I begyndelsen har de unge respekteret og tacklet, at stedet er et fristed for alkohol og det er
vores indtryk, at det klart har sat en dæmper på de unges støjende adfærd i bymidten.
Inden for den seneste tid, har de unge dog langsomt overskredet tærsklen for alkohol,
således at de gik ind i én af ungdomsboligerne og drak. SSP har for ganske nyligt arbejdet
med denne problemstilling og følgende tilretninger er foretaget.:
alkoholpolitikken er opstrammet, de unge kan ikke længere opbevare deres flasker i
cafeen
forvaltningen har holdt møde med den unge, der har ungdomsboligen, som de unge
har brugt
der er sat ekstra SKUMmedarbejdere ud i en periode
de unge støttes i at få ryddet op omkring cafeen.
Vanskeligheder i.f.m. opstart af projektet.:
Man har ikke været dygtige nok til at beregne omkostningerne for lønmidler, idet man ikke
har fået taget ordentligt højde for møder mellem personalet og forvaltningen samt behovet
for indkøb og rengøring på stedet.
Sidstnævnte har man løst ved at medarbejderne møder Vi time før åbning om fredagen- én
tager sig af rengøring og én for indkøb.
Personalet er tilbudt supervision fra Børne- og ungerådgivningen. Dette er kun gennemført 1
gang, idet Børne- og Ungerådgivningen grundet personalemangel og ekstraordinært stort
arbejdspres ikke har kunnet opfylde forpligtelsen.
Det er planen, at cafeen pr. 01.09.04 skal overgå til Vi lønnet personale og Vi frivillig
arbejdskraft. Grundet tilstanden i Børne- og Ungerådgivningen har det ikke været muligt pr.
01.01.2004 at igangsætte processen for at finde egnede og interesserede frivillige.
Forvaltningen kan således ikke opfylde denne forpligtelse.

Fortsættes...
12. fortsat
Det er ligeledes de unges og de ansattes bekymring, hvordan det skal gå med frivillig
arbejdskraft på stedet. Dette begrundes med, at man har fået kontakt til den ønskede
målgruppe i langt større omfang, end man havde håbet. Den vejledning de modtager i dag
fra de ansatte, vurderes at være årsagen til, at de unge netop vælger at bruge cafeen.
Lidt succes.:
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De omkringliggende kommuner begynder at komme på besøg og har rettet henvendelse til
Kim for at få informationer omkring projektet og økonomien bag. Unge fra andre kommuner
har besøgt stedet og ønsker selv et sådant tilbud.
Det indstilles.
At redegørelsen tages til efterretning. Det vil være ønskeligt, om udvalget vil forholde sig til
vanskelighederne og udtale sig herom, således at forvaltningen kender udvalgets holdning
til disse.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning. Karin Overgaard anmodes om et oplæg til næste møde, hvortil
hun inviteres.

13.
Opsummering af det pædagogiske tilsvn med Ungdomsboligerne
J. nr. SSSF 16.03.30/31
Til orientering
Byrådet besluttede på møde den 19. marts 2003, at "der etableres tilsyn med
ungdomsboligerne,...". Der blev samtidig bevilliget en tillægsbevilling på kr.
66.300. Beslutningen blev truffet samtidig med beslutningen om etablering af "Cafe
Guldsmeden". Cafeen skulle drives af ungdomsskolen og SSP. Beslutningen indeholdt ikke
hvem der skulle "drive" tilsynet med ungdomsboligerne. Efterfølgende er det ved møde
mellem Karin Overgård, Kim Gildberg og Carsten Rasmussen aftalt at tilsynet administreres
af Ungdomsskolen. Det blev samtidig besluttet at Kim Gildberg skulle have opgaven,
underforudsætning at andre opgaver kunne udgå.
Desværre har der vist sig praktiske problemer. Det være sig løntekniske, og tidsmæssige.
Derfor har etableringen af tilsynet trukket ud. Kim Gildberg, og Cafe Guldsmeden 's personale
har i den forløbne tid "holdt øje" med ungdomsboligerne på hovedgaden, men et formaliseret
tilsyn har ikke været etableret. Det blev derfor ved årets udgang besluttet at ansætte en
timelønnet medarbejder til jobbet. Medarbejderen refererer til undertegnede.
Ansættelse har fundet sted og medarbejderen er p.t. præsenteret for beboerne på
hovedgaden, og har været rundt for at se nærmere på boligerne. Tilsynet er dermed pr. 1.
marts 2004 etableret som besluttet af Byrådet.
Ungdomsskoleinspektøren har samtidig forsøgt, at få etablere et møde med bestyrelsen for
ungdomsboligerne, så indhold/forventninger m.v. til tilsynet kan klarlægges. Mødet har
endnu ikke fundet sted.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
ovennævnte til efterretning. Karin Overgaard anmodes om et oplæg til næste møde, hvortil
hun inviteres.

14.
Revisionsberetning oaa. 49 - 73 vedrørende Produktionsskolen over Broen samt
revision af regnskabet for året 2003.
]. nr. SSSF 00.01K01
Afgøres af Økonomiudvalget
Kommunernes revision fremsender revisionsberetning pag. 49 - 73 samt revision af
regnskabet for året 2003 vedrørende Produktionsskolen over Broen.
Følgende konklusion er anført:
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Den udførte revision - revisionspåtegning:
Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens
aktiviteter, passiver og finansielle stilling pr.31. december 2003 samt af resultatet af
institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003 i
overensstemmelse med lovgivningens krav og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2
af 4. januar 2002 m revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler, samt
bekendtgørelse nr. 1113 af 12. december 2003 om ændring af bekendtgørelse om revision og
tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler.
Beholdningseftersyn:
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger/kommentarer, ligesom det er
revisionens opfattelse, at de tilrettelagte forretningsgange er hensigtsmæssige og
betryggende.
Aktivitetsopgørelser:
Det er revisionens opfattelse, at bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelser
m.v. er overholdt.
Kommentarer vedrørende regnskabet 2003 - Skåne-/fieksjob:
Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkning: I forbindelse med
gennemgagen af indberetningen af fleksjobopgørelserne er det konstateret, at skolen har fået
refusion fra kommunerne ud over den mindste overenskomstmæssige timeløn.
Andre arbejder - Den fri Ungdomsuddannelse:
Ved regnskabsafslutningen er det konstateret, at skolens regnskaber over de enkelte elever
ikke er retvisende. Skolen har efterfølgende tilrettet regnskabet, og det har medført, at
skolen mangler at opkræve eleverne for en egenbetaling på kr. 19.105,-. Der er i marts 2004
fremsendt faktura til eleverne.
Forvaltningsrevision:
Revisionen at ved eftersynstidspunktet anbefalet, at skolen udarbejder en skriftlig
forretningsgang vedrørende værkstedernes udfyldelse af timesedlerne. Det vil medføre, at
værkstederne fremstår som mere ensartet. Det vil også lette styringen af eleverne i
forbindelse med den nye lovændring, hvor skolerne skal trække eleverne i skoleydelse, hvis
de kommer mere end 30 min. for sent.
I den forbindelse har skolen udarbejdet retningslinier for, at inden kl. 13.00 skal alle eleverne
være afkrydset på timesedlerne. Dette fremgår af referatet af lærermøde.
Der er oplyst, at skolen vil indarbejde ovennævnte retningslinier i skolens
forretningsgangsbeskrivelse i 2004.
Revisionen anbefaler, at afkrydsning af eleverne bliver foretaget på et tidligere tidspunkt for
at sikre, at der sker færrest mulige fejl af registreringerne af eleverne.
Revisionen vil ved næste besøg følge op på, om ovennævnte retningslinier bliver fulgt og er
blevet indarbejdet i skolens forretningsbeskrivelse.
Fortsættes...
14. fortsat

Det indstilles.
At anbefale revisionsberetningen.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 godkendt
indstillingen.

15.
Efterretningssager
a.
Ældre- og handicaprådet fremsender referat fra mødet den 2. marts 2004.
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Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 30. marts 2004 taget
oennævnte til efterretning. Der afholdes møde med Ældre- og handicaprådet den 25. maj
2004.
16.
Meddelelser fra formanden
a.
Akutliste på boliger vokser støt igen.

