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Sag nr. 18:

Orientering
Oprettet flexjob i Dagplejen.
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Orientering om forældrehenvendelser til dagplejen i
forbindelse med problem med at overholde åbningstiden på
grund af, at togdriften er erstattet af busser i ca. en måned.
Orientering om henvendelse fra bestyrelsen i Pilehaven vedr.
til- og frakørselsforholdene. Henvendelse er oversendt til
teknisk forvaltning med anmodning om stillingtagen.
Kommende skoleårs planlægning - Antallet af lærere
balancerer.
Orientering om sag på Falkenborgskolen.
Generel orientering om problemer med ungdomsdiskoteker i
omegnskommunerne.
Leasing af edb-maskiner til skolerne.

Sag nr. 19

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2000.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse i kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2000 for Børn- og
ungeudvalget.
Forvaltningen har følgende bemærkninger til
budgetopfølgningen:
Institutionsområdet, betaling til/fra kommuner - området
følges nøje i løbet af budgetår 2000, da der allerede i 1999
var store udsving på området.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

Budgetopfølgningsskema af 9. marts 2000.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 20

Ansøgning om anlægsbevilling.

Journal nr.:

82.07S05

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:
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Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på kr.
200.000 til udskiftning af tandlægeunit på Åbjergskolen.
Bevilling:

Rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at
anbefale over for Økonomiudvalget, at der gives
anlægsbevilling på kr. 200.000 til udskiftning af tandlægeunit
på Åbjergskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Sagen oversendes med anbefaling til økonomiudvalget.

Sag nr. 21

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 1999 til 2000.

Journal nr.:

17.00.00 00 6

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har opgjort overførselsbeløbene af uforbrugte
budgetmidler fra 1999 på udvalgets områder til:
Folkeskoleområdet, driftsmidler

kr. 2.706.500

Folkeskoleområdet, anlægsarbejder

kr. 500.000

Institutionsområdet, fælles formål, driftsmidler

kr. 161.260

Institutionsområdet, daginst., driftsmidler

kr. 1.793.260

Institutionsområdet, klubområdet, driftsmidler

-kr. 128.910

Institutionsområdet, anlægsarbejder

kr. 4.194.120

Sundhedsområdet, driftsmidler
Udvalget i alt

kr. 90.240
kr. 9.316.470

Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har ingen
bemærkninger til opgørelsen bortset fra, at der bør tages
særskilt stilling til overførsel af mindreforbrug vedr.
"Kulturværkstedet" på kr. 52.700.
Bevilling:

-

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Oversigter over overførselsbeløb, med forvaltningens og
institutioners bemærkninger, for:
Folkeskoleområdet,
driftsmidler - af 9.
marts 2000.
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Folkeskoleområdet,
anlægsmidler - af
16. februar 2000.
Institutionsområdet,
fælles formål,
driftsmidler - af 9.
marts 2000.
Institutionsområdet,
daginstitutioner,
driftsmidler - af 9.
marts 2000.
Institutionsområdet,
klubområdet,
driftsmidler - af 9.
marts 2000.
Institutionsområdet,
anlægsmidler - af
9. marts 2000.
Sundhedsområdet,
driftsmidler - af 6.
marts 2000.
Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor økonomiudvalget
anbefaler, at der overføres kr. 9.316.470 uforbrugte
budgetmidler fra 1999 til budget 2000, dog med følgende
undtagelser:
A . : Vedr. Kølholmskolen - det anbefales, at uforbrugte
lønmidler, som følge af vakante stillinger m.v., kr. 276.380
overføres til finansiering af merforbruget på konto for inventar,
iflg. anmodning fra amtet, således at Kølholmskolen får overført
et samlet merforbrug på i alt -kr. 41.160. Det anbefales
ligeledes, at kr. 415.700 (det resterende mindreforbrug på
lønkontoen) anvendes til delvis finansiering af indretning af
Levnedsmiddelkontrollen til skoleformål. Dette beløb anbefales
overført til fælleskontoen for bygningsvedligeholdelse på
folkeskoleområdet. Lønninger indgår normalt ikke i
overførselsbeløbene.
B. : Vedr. Bakkeskolen - det anbefales, at merforbruget på -kr.
127.780 nedsættes med kr. 70.300 til et merforbrug på i alt -kr.
57.480, jf. bemærkning på oversigtskema, folkeskoleområdet.
C . : Vedr. Centerskolen - det anbefales, at kr. 192.200 overføres
til finansiering af merforbruget på lønkontoen, således at der kun
overføres et mindreforbrug på i alt kr. 256.690, jf. bemærkning
på oversigtsskema, folkeskoleområdet. Lønninger indgår
normalt ikke i overførselsbeløbene.
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D.
: Vedr. SFO v. Marienlystskolen - det anbefales, at kr.
120.000 anvendes til delvis finansiering af merforbrug på
lønkontoen for SFO-personale således, at SFO v.
Marienlystskolen får overført et samlet mindreforbrug på kr.
174.460, jf. bemærkning på oversigtsskema, folkeskoleområdet.
Lønninger indgår normalt ikke i overførselsbeløbene.
E. : Vedr. "Kulturværkstedet" - der godkendes overførsel af
mindreforbrug på i alt kr. 52.700.
F. : Vedr. "støttepædagoger" - det anbefales, at merforbruget på
-kr. 136.020 nedsættes med kr. 120.840 til et merforbrug på i alt
-kr. 15.180, jf. bemærkning på oversigtsskema,
institutionsområdet fælles formål.
G . : Vedr. "klub Mix" - det anbefales, at merforbruget på -kr.
86.030 nedsættes med kr. 62.780 til et merforbrug på i alt -kr.
23.250, Jf. bemærkning på oversigtsskema, klubber.
Såfremt alle undtagelser godkendes udgør det samlede
overførselsbeløb i alt kr. 9.950.270.
Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget anbefaler sagen oversendt til økonomiudvalget med en
samlet overførsel på kr. 9.950.270.

Sag nr. 22

Regnskabsbemærkninger til regnskab 1999.

Journal nr.:

00.01008

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har i sit møde den 20. november 1999, i
forbindelse med godkendelse af tidsplanen for
regnskabsafslutningen for 1999 besluttet, at fagudvalgene skal
behandle bemærkninger til regnskab 1999 for så vidt angår de
områder, der ikke allerede er opgjort i forbindelse med
overførselsadgangen fra 1999 til 2000.

Bevilling:

-

Økonomi og
personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Institutionsafdelingens
bemærkninger af 8.
marts 2000.
Bemærkninger vedr. folkeskoleområdet samt Børnerådgivningens
område af 3. marts 2000.

Indstilling:
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Forvaltningen anbefaler, at udvalget ove rfor Økonomiudvalget
anbefaler, at regnskabsbemærkningerne til regnskab 1999 tages til
efterretning.
Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 23

Spørgeskemaundersøgelsen i 3. klasse

Journal nr.:

17.02.00/P05

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget vedtog i maj 1998 at klarlægge
forældrenes tilfredshed med skolen og undervisningen i
indskolingsperioden.
Udvalget besluttede den 7. december 1998 at fortsætte
undersøgelsen i de kommende 2 år på 3. klassetrin.
Resultatet fra 3. klasserne fra skoleåret 1998/99 blev
udleveret på mødet den 7. februar 2000.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Konklusionen på forældrespørgeskemaet
Konklusionen på matematikprøverne
Begge bilag blev udleveret den 7. februar 2000, bedes
medbragt.
Bilagene henligger på sagen.

Indstilling:

Undersøgelsens resultat forelægges Børn- og Ungeudvalget
til orientering og forvaltningen anbefaler, at resultatet
sendes til skolebestyrelserne.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget ønsker, at der tages initiativ til at sikre en højere
forældrebesvarelse.
Udvalget ønsker alt materiale vedrørende
tilfredshedsundersøgelsen udsendt med referatet.

Sag nr. 24

Genoptagelse af sag vedrørende forskellige løsninger
på den øjeblikkelige ventelistesituation.

Journal nr.:

16.06.00

Lovgrundlag:

Børn- og Ungeudvalget 13. marts 2000

Sagsfremstilling:
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Sagen, som blev behandlet på udvalgets ekstraordinære
møde den 17. februar 2000, er tilbagesendt til udvalget, for
at de indkomne høringssvar fra bestyrelser og ledelse i de
berørte institutioner kan behandles i udvalget sammen med
økonomiudvalgets ændring af tidsrammen og de deraf
følgende ændringer af tidligere økonomiske beregninger.
Økonomisk afdeling har på baggrund af økonomiudvalgets
beslutninger udarbejdet ændret økonomisk overslag, hvori
er indarbejdet udgifter til belysning samt asfaltering på sti
ved ny institution i St. Rørbæk. Økonomisk oversigt
vedlægges som bilag 1.

Bevilling:

Der søges tillægsbevilling til anlæg: kr. 4.248.100
Drift i 2000 kr. 3.089.400.
Drift i overslagsårene kr. 4.748.470

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Bilag 1: Økonomisk oversigt og de enkelte projekter.
Bilag 2: oversigt over høringssvar, inkl. de enkelte
besvarelser.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget søger tillægsbevilling til
Etablering af 60 BHE på Gyldensten/St .Rørbæk fra 1/5
2000 til en samlet anlægsudgift på kr. 2.530.100 samt drift i
2000 kr. 1.112.520 og i overslagsårene kr. 1.887.130
Ændring af Maglehøj og indkøb af bus 20 BHE fra 1/5 2000
anlægsudgift kr. 820.000, drift i 2000 kr. 820.360 samt i
overslagsårene kr. 1.203.630
Ændring af Skuldshøj og indkøb af bus 20 BHE fra 1/5 2000
anlægsudgift kr. 820.000, drift i 2000 kr. 820.520 samt i
overslagsårene kr. 1.203.870
Pilehaven ændring til faste børnehavepladser, dog med
mulighed for at Kong Dansvej fortsætter med 5
turnuspladser..
anlægsudgift kr. 78.000, drift i 2000 kr. 336.000 samt i
overslagsårene kr. 453.840

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Bente Nielsen og Klaus Nielsen kan på grund af væsentligt
større driftsudgifter pr. BHE ikke tiltræde, at der indkøbes 2
busser å 20 BHE, men ønsker på grund af hurtigere
etableringsmulighed i stedet, at forvaltningen undersøger
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muligheden for at tilkoble små busser til lille kørekort til
udvalgte institutioner.
Bente Nielsen og Klaus Nielsen kan tiltræde indstillingen for
så vidt angår Gyldensten, Rørbæk og Pilehaven.
Finn Vester og Morten Andersen tiltræder indstillingen.

Sag nr. 25

Ansøgning fra Klub Nord om åbning i sommerferien
samt sommerferie aktiviteter

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ansøgning fra Klub Nord inkl. Dyreklubben om godkendelse
af at klubben holder åbent i ferien, idet der er et behov hos
en gruppe børn for at komme i klubben i ferien.
Der har hvert år været afholdt sommerklub for de børn, der
har behov herfor. Denne aktivitet er også hvert år afholdt af
den ekstra forældrebetaling på kr. 100,- som gennem en
årrække har været opkrævet for juli måned.
Samtidig med sommerferie åbent har klubberne de seneste
par år stået for sommerferieaktiviteter finansieret af fritidsog kulturområdet. Dette ønsker klubben også gerne
fremover.
Forvaltningen foreslår at det tages en principiel beslutning
om at der hvert år afholdes sommerklub, som finansieres af
en nedskrivning af forældrebetalingen svarende til den
ekstra opkrævning på 100 kr. pr. barn i juli måned. I
budgettet for 2000 er afsat kr. 56.450.
Deltagerbetaling som i 1999.

Bevilling:

I budgettet er optaget kr. 56.450 på udgiftssiden og kr.7.710
på indtægtssiden.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen indstiller at der principielt afholdes
sommerklub og sommerferie aktiviteter i klubregi finansieret
af forældrebetalingen i juli måned inkl. Beløb fra
aktivitetspuljen, i 2000 kr. 56.450 . I 2000 afholdes
sommerklub og -aktiviteter i Klub Nord, og med mulighed
for ændret placering i kommende år.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget tiltræder indstillingen.
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Sag nr. 26

Anvendelse af Gyldensten, Levnedsmiddelkontrollen

Journal nr.:

13.06.01

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet har den 7. marts 2000 besluttet at købe
Levnedsmiddelkontrollen Gyldensten.
Børn- og ungeudvalget har den 8. november 1999
anbefalet, at Bakkeskolen flyttes til Gyldensten.
Udvalget besluttede den 17. februar 2000, at der midlertidigt
placeres en daginstitution på Gyldensten i perioden 1. april
til 1. september 2000.
Bakkeskolen kan flytte til Gyldensten omkring 1. januar
2001, når der er foretaget ændringer af lokalerne til
skolebrug.
Pladsmangel på Oppe Sundby skole betyder, at der skal
bygges knaster på mange af lokalerne for at klasserne med
den store klassekvotienter kan være i lokalerne.
Pladsmanglen kunne løses ved at flytte Kølholmskolen.
Derved kunne Centerklasserne (læse- og taleklasserne)
flyttes til Kølholmsskolens lokaler, hvorved der ved
lokalesammenlægning kunne opnås den samme effekt som
ved tilbygning af knaster.
Sammenlægningen af lokaler vil kunne udføres for prisen på
1 knast. Ca. kr. 500.000. Udgiften finansieres af midler afsat
til renovering af skolerne.
Det foreslås, at Bakkeskolen og Kølholmskolen
sammenlægges på Gyldensten i 3 afdelinger, en
Bakkeskole, en Bakketop og en DAMP-afdeling.
Indretningen af Gyldenstenskolen financieres af midler afsat
til bygningsvedligeholdelse og skolerenovering dels på
Bakkeskolen, dels på Kølholmskolen og dels centralt i BKF.
Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for området, når
bygningerne skal bruges til skole.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser:

Ikke anslået

Bilag:
Indstilling:

-

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
anbefale ove rfo r økonomiudvalget, at Bakkeskolen og
Kølholmskolen sammenlægges på Gyldensten.
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Udgifterne til indretningen af Gyldenstenskolen finansieres
af midler afsat til bygningsvedligeholdelse og
skolerenovering dels på Bakkeskolen, dels på
Kølholmskolen og dels centralt i BKF.
Børn- og ungeudvalget anmoder Plan- og miljøudvalget om
at sikre, at det fornødne plangrundlag er tilstede for området
omkring Gyldensten, således at Gyldensten kan bruges til
skole senest 1. september 2000.
Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget tiltrådte indstillingen.

Sag nr. 27

Opførelse af en daginstitution på arealet ved
Ådalsparken

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med behandling af sag vedrørende løsning af
ventelisteproblematikken ( sag nr. 16) anbefalede
forvaltningen at fremskynde byggeriet af en daginstitution,
som er optaget i investeringsoversigten i 2002 med kr. 6.
mio
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. marts at
anmode Børn- og ungeudvalget om en konkret ansøgning
på dette projekt.
Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at organisationen
LEV har henvendt sig til kommunen i forbindelse med en
anden konkret sag og har herunder udtrykt positiv indstilling
til en medfinansiering ved etablering af en såkaldt "knast" (til
handicappede børn)i forbindelse med nybyggeri på
daginstitutionsområdet. Placeringen af en "knast" ville
hensigtsmæssigt kunne indarbejdes i et kommende projekt
ved Ådalsparken, således at en nu institutions samlede
kapacitet vil blive 80 BHE, hvoraf 20 BFIE anvendes til en
handicapgruppe på 6 - 8 børn.
På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der søges om
tillægsbevilling på kr. 500.000 til engagering af rådgiver i
forbindelse med udarbejdelse af projektforslag..
Det bemærkes, at der iflg oplysninger fra teknisk forvaltning
er udarbejdet lokalplan for området, hvorefter der ikke er
noget til hinder for opførelse af en daginstitution med den
påtænkte placering.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Tillægsbevilling på kr. 500.000
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Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
at der søges en tillægsbevilling på kr. 500.000 til
igangsættelse af projektering,
at det meddeles LEV, at pasning af handicappede børn er
en amtskommunal opgave, og at Frederikssund kommune
ikke har afsat midler i budgettet til drift af sådan en enhed.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget tiltrådte indstillingen.

Sag nr. 28

Ny skole i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.00

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet at bygge en skole i Græse Bakkeby.
Der kan vælges mellem 3 former for udbud.
A: En totalrådgivning efter artikel 13
B: En totalrådgivning efter artikel 36
C: En totalentreprise
Børn- og ungeudvalget ønskede sagen genoptaget efter
byggeudvalgsmødet den 29. februar 2000.
Det fornødne plangrundlag skal være til stede for området i
Græse Bakkeby afsat til skolebyggeri i overensstemmelse
med vedtagne tidsplan.

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

Bilag:

Tidligere udleverede bilag, Tidsplan fra Mangor & Nagel,
udleveret 29. februar 2000 - bedes medbragt.
Bilaget henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler Børn- og ungeudvalget, at model C
vælges som udbudsformen for ny skole i Græse Bakkeby.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget tilsluttede sig forvaltningens indstilling om at vælge
model C.

I

1

Børn- og Ungeudvalget 13. marts 2000

Side 13 af 14

Sag nr. 29

Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune

Journal nr.:

00.01 P22

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Forvaltningens oplæg til Målsætning for børn og unge i
Frederikssund kommune har været behandlet i udvalget
under sagerne nr. 78, 95 og sidst 106.
De ønskede ændringer under sagens forløb er løbende
indarbejdet og udsendt til udvalgets medlemmer med
udvalgsdagsordenen den 6. januar 2000. Kulturpolitikken er
indarbejdet i vedlagte bilag.
Ungdomsskolens inspektør Anders Brandt har fremsendt
forslag til formulering omkring alkoholpolitik, og skole- og
kulturdirektøren foreslår, at den indarbejdes i afsnittet
Folkeskolen -Skole/hjem samarbejdet med formulering som
følger, "Skolen skal i samarbejde med forældrene sikre, at
der sker en aktiv oplysning om og forebyggelse af misbrug
af alkohol og brug af andre rusmidler." Endvidere foreslås
indføjet i afsnittet Fritids- og ungdomsklubber Forældresamarbejde: "Klubben skal i samarbejde med
forældrene sikre, at der sker en aktiv oplysning om og
forebyggelse af misbrug af alkohol og brug af andre
rusmidler."

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

-

-

Bilag:

"Frederikssund kommunes overordnede politiske
målsætninger på børne- og ungeområdet".

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Børn- og ungeudvalget
godkender Målsætningen for børn og unge i Frederikssund
med nævnte tilføjelser.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 13. marts 2000:
Udvalget godkendte målsætningen, og sagen oversendes til
økonomiudvalget.

Sag nr. 30

Eventuelt
Klaus Nielsen stillede spørgsmål til den ekstra pædagogiske
konsulents kontering. Det blev oplyst, at konsulenten konteres
på konto 06.
Bente Nielsen efterspurgte sagen vedr. klubnormeringen.
Denne tages op på dagsordenen i april.
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Bente Nielsen efterspurgte konsekvensen af den nye
overenskomst for lærerne med hensyn til antallet af
undervisningstimer.
Orientering om antallet af entreprenører til deltagelse i tilbud
vedr. institution i Græse Bakkeby.
Orientering om "frugt-frikvarter" i skolerne for børnene i
bh.klasse til og med 3. kl.
Bente Nielsen efterlyser en evaluering af Børne Mix på et
kommende møde.
Udvalget tog afsked med Ulla Stigsbøl og takkede hende for
tro tjeneste.
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