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KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 3. september 1991 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

Fraværende:
1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)

Undervisningsministeriet fremsender et
eksemplar af "uddannelse 6 91".
(ligger til gennemsyn)
b)
Folkeskolens Udviklingsråd fremsender
"Udviklings-Avisen" nr. 15, juni 1991.
(ligger til gennemsyn)
c)

Undervisningsministeriet fremsender
et eksemplar af bladet "Livtag med
læsning", nr. 4, maj 1991.
(ligger til gennemsyn)
d)
Orientering fra skolerne.
(ligger til gennemsyn)
e)

S.O.I.F. fremsender "S.O.I.F. nyt",
nr. 8, august 1991.
(omdeles)

f)
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
indbyder til kursus "Omstilling i
folkeskolen" mandag den 16. september
1991.
g)

Lindegårdskolen oplyser, at der i
v/eekenden 17. - 18. aug. 1991 har været
indbrud på skolen. Skaderne beløber sig
til kr. 1.000.
h)
Byvangskolen oplyser, at der i de seneste
2 v/eekends har været begået hærværk på
udenomsarealerne og diverse legeting ved
Byvangskolens fritidsklub af 12 - 15
årige børn.
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i)

./.

Undervisningsministeriet fremsender et
eksemplar af "Folkeskolen i de enkelte
kommuner 1990/91", en oversigt over
elevbestand, klassekvotienter, skematimer
m. v.
Kopi af en oversigt over ugentlig
løntimeforbrug i alt pr. elev i
folkeskolen i Frederiksborg Amt
vedlægges.
3)
Frederiksborg Amt fremsender
"Nyhedsbrev", aug. 1991.
(omdeles)
z.
5
LOKALISERINGDPROJRKT FOR 6 - 13 A R I G E .
Kulturelt udvalg behandlede på sit møde
den 4.6.1991 et lokaliseringsprojekt
"Dagbehandlingscenter for familier og
skolebørn" for 6 - 1 3 årige børn med
indlærings- og adfærdsmæssige problemer,
uarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af
skole og socialsektoren.
Udvalget besluttede at sende projektet
til drøftelse og udtalelse på skolerne
forinden endelig stillingtagen.
Alle fire skoler anbefaler
lokaliseringsprojektet varmt.
Kingoskolen og Lindegårdskolen anbefaler
endvidere, at lokaliseringsprojektet
finansieres ved en tillægsbevilling i
forsøgsperioden.
Notat om finansiering foreligger i
sagen.

./.

Kopi af udtalelserne fra skolerne
vedlægges.
17.13.21 G 01
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3.
FORSIKRINGSMODEL TIL BETALING FOR
VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING (§ 1 9 , 2 ) .
Frederiksborg Amt retter forespørgsel til
kommunen, om man vil deltage i en
forsikringsmodel vedr. betaling for den
vidtgående specialundervisning på de
meget udgiftskrævende skoler:
Ålborgskolen, Refsnæsskolen, Døveskolen
og B a l l e r u pcentret, hvis pladspris
overstiger kr. 200.000.
Ifølge forsikringsmodellen vil
Frederiksborg Amt af den samlede pulje på
kr. 70 miil. tilbageholde kr. 2,2 miil.,
således at selvvisiterende kommuner kun
vil kunne blive opkrævet kr. 200.000 for
elever på de nævnte skoler, som er de
eneste, hvis pladspris overstiger
kr. 200.000.
På trods af, at Slangerup kommune ikke i
øjeblikket har visiteret børn til de
nævnte skoler, kan forvaltningen anbefale
ordningen.
17.03.09 P 05
4.
FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 19 9 2 / 9 3 .
Undervisningsministeriets vejledende
cirkulære af 29/10 1990 om ferier og
fridage i skoleåret 1992/93 har været til
udtalelse hos skolebestyrelserne.
Skolebestyrelserne ved Byvangskolen og
Uvelse skole anbefaler cirkulæret med
følgende ændringer:
V i n t e r f e r i e r : uge 7
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Skolefridag:

21. maj

Skoledage:

6. og 7 aug. 1992
21. og 22. dec. 1992
13.og 16. april 1993

VkL/&Ad

1993

Skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen
anbefaler med følgende ændringer:
V i n t e r f e r i e : uge 7

/ ^ 7 3 / v w .
Skol e f r i d a g : 21. maj
Skoledage:

V i DAFOIO* f RCOEftIKSHAVN

1993

5., 6. og 7. aug. 1992
19. dec. 1992
13. og 16. april 1993

Skolebestyrelsen ved Kingoskolen
anbefaler med følgende ændringer:
Vinterferie:

uge 7

Skol e f r i d a g :

21. maj 1993

Skoledage:

3 dage af påskeferien og
2 dage af juleferien
16. april 1993

Sommerferie for 1993 er ikke fastlagt.
Forvaltningen foreslår samtidig, at man
tager stilling til tidspunkt for opstart
efter sommerferien, eksempelvis at man
fremover tager 3 dage fra sommerferien.
./.

Kopi af undervisningsministeriets
cirkulære af 29/10 1990 vedlægges.
17.20.03 P 05
5.
FORÆLDREBETALING VED
SKOLEFRITIDSORDNINGER I F E R I E R .
På sidste udvalgsmøde drøftede man
forholdsregler i forbindelse med
manglende forældrebetaling i ferier
grundet udmelding.
På grundlag heraf foreslås følgende:
1.

Gennem informationsfolder præciseres
det, at indmelding i SFO generelt
gælder for et skoleår.

2.

Forældrebetaling for et skoleår for
deles på 11 rater - mod nu 12 rater og således, at juli måned friholdes
for opkrævning.

3.

Alle indmeldte børn har ret til at
benytte SFO i juli måned uden s ær
skilt forældrebetaling for denne
måned.

Ordningen foreslås iværksat fra 1. januar
1992.
Kulturelt udvalg bedes fremkomme med
indstilling til forslaget.
17.13.01 0 29
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6.
MODULVALG OG BRUTTONORMERING I S F O .
Forslaget omkring modulvalg og
bruttonormering i SFO har været til
udtalelse i skolebestyrelserne på de tre
miljøskoler.
./.

Forslag og udtalelser vedlægges som
bilag. Udtaleleserne kan i korthed
sammenfattes som følger:
B y v a n g s k o l e n : Foretrækker stillingtagen i
forbindelse med strukturdebat.
Lindegårdskolen og Uvelse s k o l e :
Kan ikke anbefale forslaget.
Alternativt forslag med to moduler
(morgenmodul og eftermiddagsmodul).
Kulturelt udvalgs bedes tage stilling til
modulordning, men forvaltningen foreslår,
at den særskilt forhandles med pædagogisk
kartel omkring bruttonormering. Den
nuværende beregningsform er for
detailleret og uhåndterlig.
17.13.01 G ol
7.
Kiosken i s v ømmehallen.
Siden kommunen overtog Slangerup
svømmebad i 1983 har det været
inspektøren;som har drevet kiosken i
s v ø m m ebadet.
I forbindelse med genåbning af
svømmebadet ønsker inspektørentat kiosken
overgår til svømmehallen og drives med
selvstændigt momsregnskab.
Kiosken skal udover udgifter til varekøb
dække udgifter til kørsel, maskiner og
materialer, der skal bruges til kiosken
samt evt. kioskmedhjælperløn.
Et evt. overskud skal bruges i hallen til
udsmykning, legeredskaber m.v.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
ansøgningen.
04.04 G 01
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8.
ÅBNINGSTIDER I SVØMMEBADET.
Slangerup svømmebad foreslår følgende
åbningstider i svømmebadet:
mandag

15.00 - 20.00, heraf 2 baner
til svømmeklubben i tidsrummet
17.00 - 20.00.

onsdag

15.00 - 21.00, heraf 19.00 21.00 som voksensvømning.

lørdag

08.00 - 14.00

søndag

09.00 - 13.00.

Søndagen er en ny åbningsdag, og
udgifterne til denne dag vil badet selv
dække via øget billetindtægt.
Yderligere åbningstider (eks.
morgensvømning) vil blive overvejet, hvis
der skulle vise sig et behov herfor.
Udover de nævnte tider vil der blive
nogle timer om formiddagen, hvor der vil
være "offentlig åben", men kun for
børnehaver m.v.
04.04 P 21
9.
FORSLAG TIL UDDELING AF
LEDERPRIS/HÆDRING AF SPORT S F O L K .
En gang årligt afholdes en reception,
hvor der uddeles en lederpris og
foretages en hædring af sportsfolk, der i
årets løb har vundet et mesterskab.
Retningslinier for uddeling af lederpris:
Slangerup kommunes årlige lederpris kan
tildeles personer, som i en årrække har
virket som ulønnet foreningsleder,
instruktør eller træner i kommunen.
Prisuddelingen tager sigte på at udtrykke
kommunens anerkendelse af af særlig
påskønnelsesværdig indsats inden for
u n g d o m s arbejdet.
Også frivilligt, ulønnet arbejde inden
for andre lokale foreninger med et
humanitært, kulturelt eller efter
byrådets vurdering andet samfundsgavnligt
formål, kan komme i betragtning.
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Indstillingsberettiget er alle kredse med
relation til ovenstående, men også udvalg
i kommunen kan i givet fald foreslå
emner.
Retningslinier for hædring af sportsfolk.
Idrætsudøvere, hjemmehørende i Slangerup
kommune, og som i årets løb har opnået et
sjællandsmesterskab og opefter, modtager
en hædring samt en mindre erkendtlighed.
Også 2. og 3. pladser ved nordiske
mesterskaber og opefter hædres.

Indberetning om mesterskaber i årets løb
foretages af idrætsunionen.
Retningslinier for det praktiske i
forbindelse med arrangementet.
Receptionen afholdes hvert år den sidste
fredag i november måned.
Receptionen i 1991 afholdes i
idrætshallens cefeteria.

Deltagere ved receptionen:
Byrådet
Folkeoplysningsudvalget
Lederprismodtager + ledsager
Hæderspri smodtagere
2 repræsentanter fra hver
aktivitetskreds.
Lederpris består af et kontant beløb/gave
i størrelsesorden kr. 2.500.
Hæderspris består af en erkendtlighed i
form af en gave i størrelsesorden
kr. 50 - kr. 100.
18.00 ø 49
10.
BESIGTIGELSESTUR.
Kulturelt udvalg har ønsket at besigtige
institutionerne under udvalgets regie.
Forvaltningen foreslår tirsdag den
24. september 1991.
00.01 A 01
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11.
ØKONOMIRAPPORTERING.

./.

Regnskabsrapport pr. 16.8.1991
vedlægges.
Opkrævning for elever i private skoler er
indbetalt.
Det opkrævede beløb var mindre end
budgetteret (167 mod 190 elever).
a)

Forvaltningen foreslår, at der tilføres
Byvangskolens vedligeholdelseskonto et
beløb til renovering af legeplads. Det
har ikke været muligt at indpasse denne
renovering i hovedvedligeholdelsen på
Byvangskolen i år.
Overslagsprisen er af teknisk forvaltning
oplyst til kr. 60.000 e x c l . moms, som
foreslås overført fra kontoen for
privatskoleelever.
b)
Ligeledes foreslås det at befæste arealet
ved Kingoskolen, hvor tidligere pavillon
har været opstillet.
Overslagsprisen er af teknisk forvaltning
oplyst til kr. 60.000 excl. moms, som
foreslås overført fra kontoen for
privatskolelever.

JLcvx.£ åér.
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a)

SALG AF EJENDOM TIL KFUM-SPEJDERNE.
Kulturelt udvalg besluttede på sit møde
den 6.8.1991, at der optages forhandling
med KFUM-spejderne omkring køb af hele
matr. nr. 18 ab Slangerup med den derpå
beliggende spejderhytte.
Forvaltningen kan oplyse, at man har haft
møde med KFUM-spejderne, som herefter har
tilbagemeldt, at man ønsker at købe grund
og ejendom, idet man er indforstået med
at respektere Slangerup kommunes
forpligtelse over for beboerne i
Øvejsudstykningne med hensyn til det på
grunden udlagte areal til boldspil for
beboerne.
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Kulturelt udvalg bedes tage stilling
i sagen.
82.02:18.09 G 01

13.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut kl.
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