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J -J KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 1. oktober 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:
1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
S.O.I.F. "nyt", sept. 1991.
(omdeles)
b)
Undervisningsministeriet fremsender et
eksemplar af "uddannelse 7 91".
(ligger til gennemsyn)
c)
Undervisningsministeriet fremsender et
eksemplar af bogen "Skole-hjem samar
bejde" .
(ligger til gennemsyn)
d)
Frederiksborg Amts socialforvaltning
fremsender et eksemplar af bogen
"Frivilligt arbejde i Frederiksborg Amt
med børn, familier og herunder selv
hjælpsgrupper" .
(ligger til gennemsyn)

./.

e)
Årsberetning for 1990 for egnsmuseet
FÆRGEGÅRDEN.
Kopi vedlagt.

./.

f)
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt
over elever uden for Slangerup kommunes
skolevæsen pr. 1.9.1991.
Kopi vedlagt.

g)

Orientering fra skolerne.
(ligger til gennemsyn)
h)
Instituttet for Målrettet Management
indbyder til seminar om alternative
børnepasningsinstitutioner.
Seminariet foregår i dagene 18. - 20.
november 1991 i Padborg.
(omdeles)
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i)
Slangeruphallerns cafeterie
fremsender til orientering resultatopgør
else for perioden 1.10 - 31.12.1990 og
balance pr. 31.12.1990.
Kopi vedlægges.
j)
Slangerup Bibliotek meddeler, at man lør
dag den 5.10.1991 begynder at udlåne kas
settebånd med eventyr og dramatiserede
fortællinger, beregnet for førskolebørn.
Antallet af udlån er sat til 3 stk. pr.
husstand.
Lånetiden er en måned og beskadigede
eller ødelagte bånd erstattes med en
gennemsnitspris på kr. 100,-.
Biblioteket vil i løbet af oktober måned
revidere sit reglement for udlån og sende
kopi heraf til udvalgets orientering.
2.

UNDERVISNINGSVEJLEDNINGER MED LÆSEPLAN
FOR SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING,
GEOGRAFI SAMT GEOGRAFI OG EDB.

y

Undervisningsministeriet har fremsendt
undervisningsvejledning med vejledende
forslag til læseplan for
1991/1 Sundheds- og seksualundervisning
1991/2 Geografi
1991/3 Geografi og EDB.
Skolerne har taget undervisningsvejled
ningerne til efterretning.
Kulturelt udvalg bedes godkende, at
læseplanerne benyttes fremover.
17.02.02 G 01
3.
FREMTIDIG STRUKTUR I
SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO)
Skolebestyrelserne har drøftet følgende 3
forslag til fremtidig struktur i SFO:
I.

(Nuværende struktur)
Uvelse:
SFO: bh.kl. - 6.kl.
Byvang:
SFO: bh.kl. - 2.kl. og
med klubafsnit for alle
børn i 3. - 6.kl.
Lindegård: SFO: bh.kl. - 2.kl.
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II.

SFO: bh.kl. - 2.kl.samt
klubafsnit for børn i
3. - 6.kl. med fremmøde
kontrol for 3.kl.
.
Byvang:
SFO: do. Uvelse - men /Jc&v
modtage^ børn fra Linde
gård fra 4. - 6.kl. til
klubafsnit
Lindegård: SFO: bh.kl. - 3.kl.

Uvelse:

III. På alle tre miljøskoler:
SFO: bh.kl. - 2.kl. samt
klubafsnit for børn i
3. - 6.kl. med fremmøde
kontrol for 3.kl.
På koordinerende fællesmøde 24.9.1991 gav
skolebestyrelserne på miljøskolerne ud
tryk for, at de foretrak forslag III.
Konsekvenserne i dette forslag vil være
følgende:
Uvelse:

Fysisk omplacering af lokaler
til skole/fritid.
En reduceret forældrebetal
ing for børn i 3. - 6.kl.
(forventet 20 børn -80. - 100.000 kr.)
En mindre reduktion i drifts
udgifter (klubafsnit).

Byvang:

Tilbygning med 2®^-hjemklasse
lokaler i 1995/96.

td -

Lindegård: Snarlig udbygning af SFO til
ca. 140 børn.
Forvaltningen kan oplyse, at forslag I og
II også vil kræve tilbygning på Byvangog Lindegårdskolen.
I budget 1991 er der afsat kr. 2.5 mi 11 i
anlægsudgift til Lindegårdskolen - men
iøvrigt ikke afsat midler til driftsud
gifter af evt. tilbygning.
Kulturelt udvalg bedes fremkomme med
indstilling til fremtidig SFO-struktur.
./.

Bilag til punktet vedlægges.
17.13.01 A 21
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4.

MODULVÅLG I SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO).
Kulturelt udvalg udsatte på sit sidste
møde stillingtagen til evt. tilbud om
modulvalg i SFO.
Skolebestyrelserne på Uvelse skole og
Lindegårdskolen har i tidligere
udtalelser ikke kunne anbefale forslaget,
medens skolebestyrelsen på Byvangskolen
ville udsætte stillingtagen til forslaget
i forbindelse med strukturdebatten.
/
Synspunkterne var de samme på mødet i
koordinerende fællesråd den 24.9.1991.
Man drøftede et alternativt forslag på
tilbud om følgende 3 moduler:
Tidspunkt

I.
06.15-08.15
II. 12.00-17.00
III. 06.15-17.00

Timer/ugt. Forældrebet./md.
1991-priser
10
25
35

kr. 360
kr, 660
kr. 825

Forvaltningens vurdering er, at modul I
umiddelbart kan tilbydes uden nævnevær
dige konsekvenser.
Et tilbud om modul II vil betyde nednor
mering i forhold til samme antal tilmeld
te børn, som under nuværende struktur,
idet forslaget som udgangspunkt skal være
udgiftsneutralt. Man kan muligvis forven
te, at mange forældre vil vælge dette
modul ud fra et økonomisk synspunkt.
Kulturelt udvalg bedes fremkomme med
stillingtagen til det videre forløb i
sagen.
17.13.01 G 01
5.
REVISION AF KOMMUNEPLAN.
Med henvisning til byrådets godkendelse
af tidsplan for kommuneplanrevision bedes kulturelt udvalg drøfte, hvilke
temaer med relation til kulturelt regie,
der skal lægges vægt på i den kommunale
planredegørelse.
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Følgende temaer kan oplistes:
Temaer

Område

STED

SKOLER

(Folkeskole
(Ungdomsskole
(Musikskole

BØRNEPASNING

(SFO - klubafsnit

FRITID

(Kulturelle
samlingssteder: Biograf
Forsm.hus
Hist.std.
Naturomrd.
(Folkebibliotek
(Folkeoplysning: Undervis.+
aktiv.
(Idrætsfac.:
Idrætshal.
Idrætsanl.
Motoranl.
Skydeanl.
Flyveanl.
Spejd.anl.
Rideanl.

01.02.03 K 01
6.
ØKONOMISK RAMME TIL FOLKEOPLYSNING I
1992.
Folkeoplysningsudvalget skal på sit næste
møde fastsætte økonomisk tilskud i 1992
til undervisnings- og aktivitetskredse.
Forvaltningen kan oplyse, at følgende
beløb er afsat i budgettet til folkeop
lysning:
,
1991 fremskrevet til 1992
Pedelbistand,
fritid
Nye initiativer 5% puljen
Undervisning,
område I
Aktiviteter,
område II
Lokaledrifttilskud
Folkeoplysnings
ramme ialt
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Herudover er der afsat kr. 250.000 i
budget 1992 på den kulturelle ramme primært tiltænkt folkeoplysningsområdet.
Kulturelt udvalg bedes fastsætte den
samlede økonomiske ramme til folkeop
lysning i 1992.
18.00 0 02
7.
MØDE OMKRING KOMMUNENS IDRÆTSPOLITIK
Slangerup Idræts Union henviser i skriv
else af 5.9.1991 til det tidligere eksi
sterede planlægningsudvalg for idræts
området i Slangerup kommune.
Unionen foreslår, at planlægningsudvalget
genetableres, således at unionen løbende
får lejlighed til at pege på nødvendige
investeringer inden for fritidsområdet
fremover.

^

'/

d i

T

Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
unionens forslag.
18.00 P 16
8.
BESIGTIGELSESTUR.

Kulturelt udvalg har ønsket at besigtige
institutionerne under kulturelt udvalgs
regie.
Udvalget bedes fastsætte dato for
besigtigelsen.
00.01 A 01
9.
ØKONOMIRAPPORTERING.
./.

Kopi af regnskabsrapport pr. 14.9.1991
vedlægges.
a)
OPSÆTNING AF SKILLEVÆG TIL DEN STORE HAL
I IDRÆTSHALLEN.
På møde den 4.6.1991 behandlede udvalget
en ansøgning fra S.O.I.F. om, at idræts
hallen også holdes åbent i forbindelse
med udendørs aktiviteter ved idrætshal
len, således at der er adgang til cafe
teriet.
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Udvalget besluttede at efterkomme
S.O.I.F.'s ønske, idet den store hal
delvis lukkes af ved opsætning af en
skillevæg, bestående af glas og træ til
en pris på ca. kr. 50.000.
Forvaltningen foreslår, at projektet
udføres snarest, og at udgiften finan
sieres over kontoen for privatskoleelever
i 1991.
04.04 G 01

10.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
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MEDDELELSER TIL PRESSEN.
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