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Åben dagsorden

Sag nr. 71

Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

Journal nr.:

17.03.09

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om folkeskolen

Sagsfremstilling:

Kommunerne overtog den 1. januar 2007 ansvaret for folkeskolens
vidtgående specialundervisning – herunder forsyningsforpligtelsen til at
sikre, at der er de nødvendige antal pladser til rådighed. Samtidig overtog kommunerne de i kommunen beliggende specialskoler. Frederikssund Kommune overtog således Skolen ved Kæret for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt ansvaret for Kølholmskolen for
elever med ADHD og Centerklasserækken på Oppe Sundby Skole for
elever med svære tale- eller læsevanskeligheder.
For at sikre en forsvarlig opstart besluttede Kommunekontaktråd (KKR)
Hovedstaden i sit møde den 16. juni 2006 at iværksætte et fælleskommunalt samarbejde om vidtgående specialundervisning inden for hensigtserklæringen der gælder til og med 2008 (og dermed skoleåret
2008/09).
I beslutningen lå oprettelse af otte netværk, der med tiden skal arbejde
for at sikre opbygning af egne specialskoler til at dække netværkenes
egne behov. Netværkene er sammensat således:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fredensborg, Helsingør og Hørsholm Kommuner
Halsnæs, Hillerød, Frederikssund og Gribskov Kommuner
Allerød, Furesø og Egedal Kommuner
Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner
Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Frederiksberg Kommuner
Høje-Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj/Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Tårnby/Dragør Kommuner
7. Bornholm
8. København
I beslutningen lå ligeledes, at der oprettes en Koordinerende Funktion
for Specialundervisning (KFS), hvor alle kommuner deltager minimum
frem til 31. juli 2009. KFS har for tiden 3 årsværk. Finansieringen af
KFS sker via betaling pr. 6-16 årige i hver kommune.
I netværk 2, hvor Frederikssund deltager, har kommunerne allerede de
nødvendige specialskoler til rådighed. Ud over specialskolerne i Frederikssund råder Hillerød over 3 specialskoler for henholdsvis generelle
indlæringsvanskeligheder, autisme og tale- og læsevanskeligheder.
Der er et tæt og meget tilfredsstillende samarbejde mellem de 4 netværkskommuner.
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KKR har på sit møde den 13. juni 2008 anbefalet følgende:
1. Der fastholdes et samarbejde mellem kommunerne i Region
Hovedstaden omkring specialundervisning efter 1. august 2009.
Samarbejdet foregår i netværk ud fra følgende forudsætninger:
•
•
•
•

at det samfundsøkonomiske aspekt vægtes, så der ikke
bygges nyt i en kommune, medens en anden kommune står
med ledige pladser,
at der sker en tilslutning til definitionen/ præciseringen af
begrebet ”forsyningsforpligtelse”, så denne kan opfyldes i
egen kommune eller netværk af kommuner
at der tages højde for bevarelse af de nødvendige særlige
ekspertiser,
at der indgår drøftelse af de særlige institutioner som f.eks.
Ordblindeinstituttet, og at visitationen er i samklang med øvrige tiltag.

2. Den nuværende netværksdannelse fastholdes som udgangspunkt efter 1. august 2009, ud fra de erfaringer der er indhentet
i perioden. Dog udgår netværk 7, Bornholm. Den nuværende
sammensætning af netværkene følges løbende, så det hele tiden kan tilpasses aktuelle behov i egen kommune og hos samarbejdskommuner.
3. Eventuelle ændringer i den enkelte kommunes udfyldelse af
forsyningsforpligtelsen der har konsekvenser for andre kommuner, herunder netværkene, skal være forelagt til orientering/drøftelse i eget netværk og hos samarbejdskommuner, så
dette kan være aftalt inden vedtagelse af det kommende (skole)års budget.
4. Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS)
nedlægges pr. 31. juli 2009. Der etableres i stedet en mindre
fælles enhed til varetagelse af de opgaver der ligger ud over
den enkelte kommunes/ netværkets visitation. Særlige kompetencer på handicapområderne fastholdes desuden som en fælles forpligtelse.
5. Den fælles enhed skal indeholde
• redegørelser og sammenfatning
• koordination af visitationen fælles for – og på tværs af – netværkene
• overblik vedr. specialundervisningstilbud
• formidling
6. Den fælles enhed placeres i Høje-Tåstrup Kommune med 1,5
årsværk. Høje-Tåstrup Kommune støttes i arbejdet med en styregruppe sammensat af en repræsentant for netværkene og
embedsmandsudvalget for børn og kultur.
7. Til dækning af driften af den fælles enhed opkræver HøjeTåstrup Kommune et bidrag hos de deltagende kommuner. Finansieringen sker via betaling pr. 6-16-årig i hver kommune.
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Bevilling:

Aftalen er billigere end den nuværende om KFS.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Frederikssund Kommunes udgift til KFS i 2007 er på 124.000 kr., svarende til betaling for 3 årsværk finansieret ud fra andelen af 6-16 årige i
hver kommune.
Fra 1. august 2009 overgår dele af opgaven til Høje-Tåstrup Kommune,
svarende til 1½ årsværk. Besparelsen for 2010 er i størrelsesordenen
62.000 kr.
KFS varetager i dag opgaver på kørselsområdet, som i nogen grad vil
overgå til Movia.
Eventuel besparelse for Frederikssund Kommune vil blive fulgt nærmere.

Bilag:

Indstilling:

1. Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde anbefalet i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler overfor Opvækst- og
Udannelsesudvalget:
1. at godkende ovennævnte anbefaling fra KKR Hovedstaden.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 29. september 2008, sag
nr. 71:
Godkendt.
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Sag nr. 72

Kriminalitetsstatistik 2007 vedrørende børn og unge under 18 år
bosiddende i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

012404-2008 (hasoe)

Sag fra:

Direktøren for Opvækst & Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Familieafdelingen indgår i samarbejde med skoleafdelingen og politiet i
SSP-samarbejdet.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på
børns og unges hverdag. SSP-samarbejdet bruges også til at opfange
faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges
levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.
SSP-samarbejdet sigter mod tre indsatsformer:
• den generelle forebyggende indsats
• den specifikke indsats og
• den individorienterede indsats.
Med henblik på at kvalificere både det generelle og det specifikke kriminalitetsforebyggende arbejde, udarbejdes én gang årligt en kriminalitetsstatistik.
Statistikken omfatter børn og unge under 18 år, som er bosiddende i
Frederikssund Kommune.
Indsamlingen af oplysningerne til statistikken sker ved Ungeteamets
tilstedeværelse ved alle afhøringer af unge under 18 år, samt en systematisk indsamling af oplysninger om sigtelsernes konkrete indhold,
samt data på de sigtede.
Inspireret af Odense Kommunes mangeårige erfaringer med udarbejdelse af statistik over kriminaliteten indenfor børn og ungeområdet, har
Familieafdelingen igangsat et arbejde, hvor vi løbende vil kvalitetsudvikle statistikken.
Kriminalitetsstatistik 2007
I statistikken er følgende unge ikke medtaget:
• unge som ikke har bopæl i kommunen
• vidneafhøringer af unge som ikke er sigtede
• unge som deltager med deres forældre i SSP samtaler mellem
politi
og ungekonsulenter fra Familieafdelingen.
Statistikken vil indgå i SSP-samarbejdet i kommunen med henblik på
iværksættelse af kriminalitetsforebyggende indsatser.
Der er registreret i alt 44 unge under 18 år i 2007. Disse unge har
sammenlagt lavet 59 kriminelle forhold.
De registrerede unge fordeler sig med 8 piger og 36 drenge.
21 af de registrerede unge under 18 år kommer fra Frederikssund, 13
kommer fra Jægerspris, 6 fra Slangerup og 4 fra Skibby.
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De tre mest hyppige kriminelle handlinger er vold og trusler om vold,
indbrud og grov hærværk.
Den samlede statistik fremgår af bilaget.
Udvalget vil én gang årligt få forelagt den udarbejdede kriminalitetsStatistik.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Bilag:

Indstilling:

1. Kriminalstatistik 2007 vedrørende børn og unge under 18 år bosiddende i Frederikssund Kommune.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 29. september 2008, sag
nr. 72:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 73

Ansættelsesretslig ændring af lederstillingen i Børnehuset
Pilehuset, Ferslev

Journal nr.:

81.01.01A21 / 17.01.00 A00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 3, stk.4, § 24a. og § 55, stk.1.

Sagsfremstilling:

Fritidsordningerne i Jægerspris og Skibby blev ændret til SFO ordninger
pr. 1. august 2007.
For SFO ledere i Skibby området, der både er ledere for dagtilbud og
SFO, er der indgået en aftale om, at SFO lederen frem til 31. juli 2008,
ansættelsesretligt refererer til dagtilbudschefen. Af hensyn til sagsbehandlingens omfang er aftalen blevet forlænget frem til 31. oktober
2008.
Der er udarbejdet et høringsforslag vedrørende fremtidig ansættelsesretlig placering af SFO ledere ved Marbækskolen, Ferslev Skole og
Skuldelev Skole. Forslaget blev sendt til høring den 24. april 2008 med
en svarfrist den 16. maj 2008.
Børnehuset ”Skibbyssen” i Skibby blev behandlet og godkendt på Opvækst og Uddannelses Udvalgets møde den 9. juni 2008.
Høringsforslaget vedrørende den fremtidige SFO leders ansættelsesretlige placering ved Børnehuset i Ferslev, omfatter både en struktur- og
en ansættelsesretlig ændring således at:
•
•
•

SFO’en udvides med et dagtilbud fra 3 år i henhold til folkeskolens bestemmelser
Skolelederen bliver fællesleder af den udvidede SFO
Der efter folkeskolens bestemmelser oprettes en fælles bestyrelse.

Undervisningsministeriet skal godkende, at der oprettes en udvidet SFO
– en såkaldt ”Landsbyordning”. Det forudsætter, at de siddende bestyrelser for henholdsvis skole og dagtilbud positivt tilkendegiver, at
SFO’en udvides.
Efter høringen træffer Byrådet – som led i sin godkendelse – beslutning
om antallet af repræsentanter for:
1. Forældre til børn i folkeskolen
2. Forældre til børn i dagtilbuddet
3. Medarbejdere ved skolen
4. Medarbejdere ved dagtilbuddet
5. Elever valgt af og blandt skolens elever
Antallet af forældrevalgte kan overstige 7 og antallet af medarbejderrepræsentanter kan overstige 2. Der skal være flertal af forældrerepræsentanter i den fælles bestyrelse.
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Opvækst og Uddannelse har modtaget høringssvar fra forældrebestyrelse, institutionsleder og personale ved Børnehuset ”Pilehuset”, Ferslev
og fra Skolebestyrelsen og MED-Udvalget ved Ferslev Skole.
Skolebestyrelsen på Ferslev skole har positivt indstillet at oprette en
udvidet SFO med fælles leder og bestyrelse.
Bestyrelsen har tilkendegivet, at man ønsker en ligelig fordeling mellem
antallet af repræsentanter fra dagtilbud og skole.
Med udgangspunkt i høringssvarene fra Bestyrelsen i børnehuset Pilehuset, har Direktør for Opvækst og Uddannelse og Dagtilbudschefen
efterfølgende, holdt møde med forældrebestyrelsen og lederen for dagtilbuddet i Pilehuset.
Bestyrelsen har her tilkendegivet en positiv indstilling til oprettelse af en
udvidet SFO med fælles leder og bestyrelse.
Bestyrelsen har endvidere tilkendegivet, at man ønsker en ligelig fordeling mellem antallet af repræsentanter fra dagtilbud og skole.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

En reorganisering af dagtilbud og SFO til en udvidet SFO – en ”Landsbyordning” - skønnes at kunne afholdes indenfor den eksisterende lønramme.

Bilag:

Indstilling:

1. Hvidbog – Høringsforslag og svar.
2. Svar fra bestyrelsen i Pilehuset.
Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
1. at etablering af landsbyordningen i Ferslev godkendes under
forudsætning af Ministeriets godkendelse.

Beslutninger:

Opvækst og Uddannelsesudvalget den 29. september 2008, sag nr.
73:
Godkendt.
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Sag nr. 74
•
•
•
•
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Meddelelser

Notat vedrørende Dagtilbud omdelt.
Indvielse af Strandstrædet kl. 15.00 fredag den 3. oktober 2008.
Prognosemøde på skoleområdet afholdt.
Arealsag vedrørende Troldehøj omtalt.
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