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Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse
af 8.juni d.å. ang. bortfald af den delvise re
fusion af udgifter til strandrensning.

6- IJ^UIAA
Dansk Ungdoms Fællesråd fremsender skrivelse af
8. juni d.å. vedr. den offentlige debat om lov.ligheden af kommunale tilskud til politiske børne. og ungdomsforeninger.
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Ændring til lov om kommunens styrelse
Til orientering for udvalget meddeles, at lovens
§ 39 i 2 med virkning fra 1.4.78 er ændret til:
"En kort redegørelse for indhold af årsbudget og
overslagene skal inden kommende regnskabsårs
begyndelse udsendes til kommunens beboere eller
indrykkes i den lokale presse efter kommunal=
bestyrelsens bestemmelse"

Overlærer Aase Christoffersen (efter 78.08.01,.
skolebibliotekar på skolen) fremsender i
skrivelse af 78.05. 29. efter aftale med ledende
skolebibliotekar Elo Harfor anmodning om frigivel
af et beløb fra blok D på kr. 7.000 til indkøb
af diverse hjælpemidler til skolebiblioteket.
Som grund
telsen af
ledes, at
budgettet

for anmodningen ligger bl.a, at opret
skolebiblioteket, blev fremskyndet så
der ikke blev afsat midler dertil på
for 1978.

Skoleinspektøren den 78.05.29
Fremsendes med anbefaling.

Skolenævnet den 78,o6,o7#
Fremsendes med anbefaling.
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at den ansøgte kr. 7.ooo,bevilges i regnskabsåret 1978 mod tilsve
rende besparelse i 1979 vedr. skolebibli
tekets anlægsudgifter.

Dag og år :
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Mandag, d. 26. juni 1978

S,

Møllegårdskolen fremsender i skrivelse af
78.o6.12 udtalelse om lærer
. anledning af at pgl.
kan rykke op som overlærer pr. 78.o7*ol.
Såvel skoleinspektøren som skolenævnet
anbefaler at pgl. oprykkes til overlærer«
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
Det indstilles med anbefaling- til økono
miudvalget og byrådet, at
oprykkes til overlærer pr. den 1. juli 78

Lærerrådet ved Sogneskolen ansøger i skr.
af den 2. juni 1978 om frigivelse af kr.
8,ooo,- fra et rådighedsbeløb på kr.
5o.ooo i regnskabsåret 1978.
Beløbet skal anvendes til indkøb af mate
rialer til den samlæste klasse 9. B i
78/79.
Skoleinspektør Finn Hansen anbefaler.
Skolenævnet den 12/6-78:
Det indstilles med anbefaling til kultu
relt udvalg m.fl., at de budgetterede kr.
5o.ooo,- frigives nu.
Skolenævnet vil i samråd med lærerrådet
og skolens ledelse disponere over de re
sterende kr. 4 2 .0 0 0 ,- i overensstemmelse
med det tilsigtede formål.
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at Sogneskolens kr. 5o.ooo,(særlig bevilling i 1978 til imødegåelse
af kravene i den nye folkeskolelov) fri
gives ved starten af skoleåret 1978/79.
Jfr. de af byrådet fastsatte retningsli
nier er det skolenævnet, der administrere:
omh. budgetområde i samarbejde med skolen
ledelse.
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Fritidspedel
, fremsætter i
skrivelse af den 12. juni 1978 forslag
til, at Jægerspris kommune erhverver en
varevogn til brug for dækning af kørsels
behovet under hans arbejdsområder.
Forslaget motiveres med følgende:
a) Flere gange om ugen køres bander og
bord/stole mellem Femhøj skole, Mølle
gårdskolen og Kignæshallen.
På hverdage må materielgården afse
vogn og mandskab og o v/eekends må
rekvirere vognmand Knud Svendsen.
2) I frostperioder kørsel med salt til
kommunens halområder.
Også her må materielgården' levere mane
og vogn og i en periode, hvor de har
hårdt brug for alt disponibelt mand
skab.
I vint er/v/eekends må
køre salt i
sin private vogn.
3) Transport af porcelæn mellem f.eks.
Kignæshallen og KK-skole rn.fl. Ca 15o
kuverter bestående af glas og porcelær
m.v. På hverdage må materielgården ige
træde til og i v/eekends og på helligdc
ge må
benytte sin private vogn.
4) Afhentning af inventar til kommunens
forskellige institutioner f.eks. ind
købt hos LOMAX i Frederikssund. Også
her må materielgården træde til, når
det drejer sig om effekter, der ikke
kan være i en privat vogn.
5) Afhentning af skraldsække fra fester j
Femhøj skole. Køre for tiden i privat
vogn, hvad der ikke kan fortsætte p.g,
lugt og griseri.
6) Industristøvsugere til rep. eller ser
vice. Kan ikke rummes i privat vogn.
Materélgården må træde til.
7) Endvidere transporterei
fast i sj
private vogn: Nye affaldssække
værktø j
el-pærer
stige m.v.
vurderer den økonomiske
baggrund derhen, at det vil være den bed
ste og billigste løsning, at kommune an- skaffede f.eks. en i tons ladvogn til fon
målet. Materielgården vil blive aflastet for alle disse småarbejder og
. vil
kunne opfylde alle øvrige mindre behov fckørsel under hans arbejdsområder.
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
Det indstilles med anbefaling til økonom:
udvalget, at der anskaffes en ladvogn ti“betjening af de mange mindre kørselsopga
ver.
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Vedr. håndklæder til skoleelevernes bad
ning.
Ved den adra. gennemgang af budgetoplæg
for regnskabsåret 1979 bar fmd. f« kult.
udv, ønsket skolenævnenes udtalelser til
hvorvidt kommunen fortsat skal levere
håndklæder til elevernes badning i sko
lerne .
I 1979 vil vask af håndklæder koste ca.
kr. 7o«ooo,-, hvortil kommer indkøb af
nye håndklæder til erstatning for ned
slidte og bortkomne med ca. kr. 15.0 0 0 ,-.
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Skolenavnet 10/5 1978
Spørgsmålet sendes til udtalelse i lærerog elevråd.
Sekretariatet den 14/6-78:
lærerråd og skolenævn ved kommunens 5
skoler har udtalt sig til sagen med det
resultat, at samtlige instanser anbefalei
ordningen opretholdt.
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
le indhentede udtalelser fra lærerråd og
skolenævn taget til efterretning.
Kulturelt udvalg indstiller til økonomi
udvalget og byrådet, at ordningen nedlæg
ges med virkning fra regnskabsåret 1979
1. jan. 1979.
Som motivering for indstillingen skal an
føres, at ordningen er for kostbar i for
hold til udbyttet.

v
SKOLE & SAMFUND tilbyder weekendkonference den 2.-5. sept. 1978 på LO-skolen i
Helsingør.
Kursusafgift pr. deltager incl. kost og
logi kr. 49o,Skolenævnene ved Jægerspris kommunes 3
skoler ansøger om deltagelse med 6 med
lemmer - 2 fra hvert skolenævn.
Kulturelt udvalg den 2o/6-78:
Let indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget, at der bevilges deltagelse for
6 nyvalgte skolenævnsmedlemmer.
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