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Orientering
Orientering om start på byggeri på Falkenborgskolen
Orientering om SFO lukkedage
Orientering om oplæg til anderledes indskoling
Notat om tur til "Skolerigsdag i Aalborg"
Næste møde i udvalget holdes den 22/2-99 kl. 16.00
Venteliste uddelt.
Takster på daginstitutions-området uddelt
Orientering om annoncekampagne om Folkeskolen

Sag nr. 2

Anlægsregnskab vedr. projekt 301.074, tilbygning OPAS.

Journal nr.:

82.20.04

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-

Byrådet bevilgede i sit møde den 24. juni 1997, sag nr. 119,
kr. 1.746.000 (heraf kr. 500.000 finansieret over konto for
fælles bygningsvedligeholdelse, folkeskolen) til tilbygning til
OPAS ved Oppe Sundby skole (garderobe og toiletter samt
etableringsudgifter).
Alle udgifter er nu afholdt og ibrugtagningstilladelse givet (den
8. december 1998).
Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har
ingen bemærkninger hertil.

Bevilling:

Samlet anlægsbevilling kr. 1.746.000
Afholdte udoifter kr. 1.731.280
Mindreudgift kr. 14.720
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Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Anlægsregnskab for projekt 301.074 - tilbygning OPAS.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at mindreudgiften, kr. 14.720, tilgår
konto 301.01.105.04, folkeskolen, fælles
bygningsvedligeholdelse.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:
Da der til bevillingen til anlægget er tillagt kr. 500.000 fra
fælles bygningsvedligeholdelse, anbefaler udvalget, at
mindreudgiften tilgår denne konto.

Sag nr. 3

Forslag til lokalplan nr. 87 og kommuneplantillæg
nr. 3 for et erhvervs- og institutionsområde langs
Heimdalsvej

Journal nr.:

01.02.05P16

Sag fra:
Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet har fremsendt forslag til lokalplan nr. 87 og
kommuneplantillæg nr. 3 til høring.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

-

Bilag:

Lokalplanforslag nr. 87 og kommuneplantillæg nr. 3 medsendes til udvalget.

Indstilling:

Ovenstående forslag giver ikke anledning til bemærkninger.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:
Udvalget har ingen bemærkninger til de fremsendte forslag.

Sag nr. 4

Forespørgsel vedrørende reservation af areal til
daginstitution

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

-
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Plan- og miljøafdelingen har i forbindelse med
lokalplanlægning for området ved den gamle campingplads
forespurgt, hvorvidt Børn- og ungeudvalget har ønske om, at
der reserveres areal til opførelse af endnu en daginstitution på
området indenfor en periode på 6 -8 år.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

-

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der på kommunens areal ved den
gamle campingplads reserveres et areal i tilknytning til den
bestående institution til anlæg af en 60-børns institution,
svarende til 3.000 m2.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:
Udvalget indstiller til Plan- & miljøudvalget, at det eksisterende
areal på 7.500 m2 fastholdes til institutionsformål.

Sag nr. 5

Etablering af 60-børns institution ved Stenhøjgård

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om Social service

Sagsfremstilling:

Efter udtagning af jordbundsprøver på grunden er det
konstateret, at der forefindes ca. 0,5. m muldlag, som skal
fjernes og erstattes af stabiliserende grundlag for
institutionens fundament.
Dette betyder, at udgiften til jordarbejde, der var anslået til kr.
350.000, efter udbud koster kr. 488.000. Samtidig kan der
blive behov for visse mindre vinterforanstaltninger, hvorfor der
er behov for en merbevilling på kr. 200.000.

Bevilling:

Optaget i budgettet kr. 2.750.000 samt yderligere bevilget i
byrådsmøde 1. december 1998 kr. 1.170.000.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Der søges en tillægsbevilling på kr. 200.000 til dækning af
ovenstående merudgift.

Bilag:

-

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at der søges om tilllægsbevilling kr.
200.000.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:
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Borgmesteren deltog i behandling af dette punkt og
orienterede om Teknisk udvalgs behandling af placering af
daginstitution ved Stenhøjgård.
Udvalget vedtog at søge en tillægsbevilling til anlæg på kr.
200.000 til dækning af merudgifter ved anlægsprojektet.
Samtidig søges en negativ tillægsbevilling til drift på kr.
345.000 svarende til 2 mdr.’s drift fra 1/1 1999 til ibrugtagelse.

Sag nr. 6

Fortsættelse af kulturværkstedet på
Falkenborgskolen

Journal nr.:

20.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der er ikke afsat midler til drift af Kulturværkstedet på
Falkenborgskolen på budget 1999. Derfor blev
Kulturværkstedet nedlagt pr. 1. januar 1999.
Det viser sig nu, at der er mulighed for at fortsætte driften af
kulturværkstedet i 1999 ved hjælp af støtte fra
Kulturministeriet og ved hjælp af brugerbetaling fra de enkelte
institutioner.
Yderligere har Kulturværkstedet uforbrugte midler i 1998 på
kr. 40.800, der kan overføres til 1999.
Der vil være mulighed for, at Kulturværkstedet bruger en del af
de nye SFO lokaler på Falkenborgskolen i formiddagstimerne.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Jette Liebing notat. Yderligere notat udleveres på mødet.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til, om Kulturværkstedet skal fortsætte på ovenstående
præmisser.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:
Udvalget tiltræder overførsel af uforbrugte midler fra 1998 til
1999 til drift af Kulturværkstedet underforudsæ tning af tilskud
fra Kulturministeriet samt, at driften kan ske i samarbejde med
SFO Falkenborgskolen.
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