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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Mødelokale F6 kl. 15.30

Referat

28 Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 8.
Normalforretningsordenen

s 3.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
2B. Meddelelser

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 8.
Normalforretningsordenen

s 3.

Beslutning
Orientering om at de sidste børnehuse har deres fernisering på J.F. Willumsens
Museum onsdag den 15. april 2015.

Side 2

Fraværende:
Kim Rockhill (A).
20 Strategi for Unaekontakten
Sagsfremstilling
Ungekontakten - Vejen tH uddannelse.
Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2015 en forstærket
tværgående ungeindsats i Frederikssund kommune ved at etablere
Ungekontakten.
Formålet med fællesmødet mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget er at
få en fælles drøftelse afog fastsætte strategiske pejlemærker for den tværgående
ungeindsats, som de to udvalg er ankerudvalg i forhold til.
Den konkrete planlægning og opstart af indsatsen er i fuld gang. Ungekoordinator
Keziban Bilal Aydin er ansat pr. i. februar 2015. Ungekontakten etableres på
Campus Frederikssund og forventes åbnet 15. august 2015.
Modellen for Ungekontakten er kort fortalt, at hele Jobcenterets ungeindsats, UUVest's ungevejledere, EGU vejleder, medarbejder fra Social Service,
ydelsesmedarbejdere fra Borgerservice samt projektleder fra Familieafdelingen
samles i en fysisk enhed i tilknytning til Campus. Jobcenterets ungeindsats
bemander Ungekontakten i rådhusets åbningstid, øvrige medarbejdere bemander
Ungekontakten i 12 timer ugentlig.
Den daglige koordinering og den løbende udvikling varetages af
ungekoordinatoren.
Campusrådet indgår i et tæt samarbejde med Ungekontakten med henblik på
forebyggelse af frafald på uddannelsesinstitutionerne. KNord har tilbudt
studievejledning i Ungekontakten, og HF &. VUC Nordsjælland tilbyderat deltage
på informationsmøder om uddannelsesmuligheder rettet mod både unge og
medarbejdere i Ungekontakten. Derudover ønsker Roskilde Tekniske Skole at
etablere grundforløb i mediefag på Campus Frederikssund.
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Ungekoordinator Keziban Bilal Aydin giver en mundtlig status på arbejdet med
ungekontakten på mødet.
Der er på tværs af Familieafdelingen, Skoleafdelingen, UU-Vest, Social Service og
Jobcenteret udarbejdet følgende forslag til uddybning af målsætningen,
præcisering afmålgruppen og konkrete pejlemærker for Ungekontaktens virke.
Målsætningen er at flest mulig unge starter på og gennemfører en
kompetencegivende uddannelse samtidig med, at antallet af unge på offentlig
forsørgelse nedbringes.
Når denne ambition skal indfris, er der en række (del)målsætninger, som skal
understøtte dette:
• Flere børn og unge skal løftes fagligt i folkeskolen samtidigt med, at trivslen skal
øges.
• Antallet af uddannelsesparate elever ved udskolingen skal stige.
• Flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter
folkeskolen.
• Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes.
• Anbragte eller tidligere anbragte unge skal i starte og gennemføre uddannelse.
Opsporing og indsats i forhold til misbrug styrkes.
Målgruppen for den tværgående ungeindsats er unge fra grundskolens 8. klasse
til og med det 29. år. Der er forstærket fokus på de 20 %, der har brug for en særlig
indsats i forhold til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende
uddannelse ligesom, der er fokus på en tidlig indsats for de 14-19 årige.
De unge, der er særlig fokus på i den tværgående ungeindsats, er kendetegnet
ved, at:
• Være skoletrætte og/eller usikre og uafklarede om fremtidig
uddannelsesretning.
• Er i tvivl om uddannelsessystemet og egne evner.
• Flår svagt socialt netværk.
• Flår faglige vanskeligheder.
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• I øvrigt har sociale eller personlige barrierer, der gør det svært at begynde på og
gennemføre en uddannelse.
• Kommer fra familier med ingen eller ringe tradition for uddannelse.

Som bilag er der vedlagt en samlet oversigt over målgrupperne og
målsætningerne for den samlede ungeindsats, der understøtter den overordnede
målsætning.
Visionen
Frederikssund kommunes Ungekontakt giver unge let adgang til en samlet og
helhedsorienteret indsats, der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
understøtter, at de gennemfører en kompetencegivende uddannelse med henblik
på selvforsørgelse og en velfungerende tilværelse.

For at understøtte målsætningerne foreslås følgende pejlemærker for
Ungekontaktens virke:
• Én indgang - den unge skal kun henvende sig et sted.
• Visitation foretages straks ved første henvendelse - ingen går forgæves.
• Ansøgning om uddannelseshjælp og råd og vejledning om økonomi foregår i
Ungekontakten.
• Klart fokus på uddannelse fra første møde (UU-vejleder deltager altid).
• Straks vejledning/rådgivning.
• Én plan - den unge har kun en (fælles) uddannelsesplan.
• Indrette indsatsen individuelt for dermed at opnå kortere sagsbehandlingstider
- bl.a. via direkte tværgående møder.
• Sammenhæng i overgangen mellem fagområder og indsatser.
• Samarbejde på tværs af faggrupper med fælles fokus på opgaven.
• Ungekontakten er aktivt opsøgende på alle uddannelsessteder.
• En fælles opgave med uddannelsesstederne, at bekæmpe frafald og fastholde
tilknytningen til uddannelsesmiljøet.
• Lytter til de unge og inddrager dem i tilrettelæggelse af indsatsen m.m.
• Der oprettes et frivilligt mentorkorps.
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• Digitale medier tænkes ind indsatsen.
Til efteråret, efter den fysiske etablering af Ungekontakten, vil der blive fulgt op
med en status på målsætninger og pejlemærker.

Økonomi

Jobcenteret ansøgte og fik tilsagn i marts 2015 om 330.000 ler. til etableringen af
Ungekontakten fra STAR's "Pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre".
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til
Uddannelsesudvalget, at:
i. Administrationen iværksætter udmøntningen af strategien for
Ungekontakten.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Målsætninger for involverede afdelinger samt indsatsen
31 Orientering om A.P. Møller-proiektet "Program for læringsledelse"
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling
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A.P. M øller-projektet "Program fo r læringsledelse" - orientering og status
I januar 2015 blev det store og ambitiøse A.P. Møller-projekt "Program for
læringsledelse" skudt i gang.
I programmet deltager Frederikssund Kommune sammen med elleve andre
kommuner: Billund, Brønderslev, Fredericia, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding,
Nordfyn, Roskilde, Svendborg og Thisted, som tilsammen dækker et bredt
spektrum af de danske kommuner.
Programmet ledes af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og
pædagogisk praksis ved Aalborg Universitet (LSP), og det gennemføres i
samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Samlet set
udgør det antal af elever og medarbejdere, som er involveret i Program for
læringsledelse, 1/10 afalle elever og ansatte i folkeskoler i Danmark.
Det overordnede formål med programmet er, at det skal bidrage til at styrke
elevernes læring og trivsel. Målet er at udvikle skolernes pædagogiske praksis
gennem forsknings- og evidensbaseret viden, hvilket vil sige, at skolerne skal have
fokus på ikke bare det der virker, men det der virker bedst. Dette skal først og
fremmest gøres gennem en omfattende kortlægning og dataindsamling, der skal
danne grundlag for en analyse af skolernes styrker og udfordringer.
Kortlægningen foregår på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle
skoleledere, lærere, pædagoger, elever og forældre deltager. På baggrund af
kortlægningen udarbejdes der en analyse, som formidles gennem
læringsrapporter, hvor resultaterne opdeles på kommune-, skole- og
klasseniveau.
På baggrund af kortlægningens resultater skal skolelederne og
teamkoordinatorerne sammen med deres teams følge op på resultaterne ved at
identificere relevante indsatser.
Et centralt element for opfølgningen er, at der opstilles synlige kompetence- og
læringsmål for det videre arbejde. På den måde tegnes der en rød tråd gennem
skolernes arbejde i forhold til at opstille synlige læringsmål, da læringsmålene ikke
kun skal defineres for eleverne, men for alle led på skolen - herunder for
skoleledelse og medarbejderteams bestående af lærere og pædagoger.
Program for læringsledelse bygger således videre på Frederikssund Kommunes
indsatser i forhold til True North-kurserne og vores fokus på læringsmålstyret
undervisning eksemplificeret af blandt andet Vivian Robinson, John Hattie og
James Nottingham, da både teambaseret sparring, elevcentreret ledelse,
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målstyring, løbende evaluering og feedback samt arbejdet med synlige læringsmål
nu vil styrke indsatserne rettet mod at øge elevernes trivsel og læring.
Gennem programmets forløb, som varer 4 år, vil der i alt blive foretaget 3
kortlægninger med tilhørende opfølgninger med henblik på effektvurdering og
identifikation af relevante indsatser. Den første del af programmet er skitseret i
følgende tabel.
Som det fremgår af tabellen, består den første del af forløbet afen række
seminarer og workshops, hvor alle medarbejdere på skolerne klædes på til at
arbejde med evidensinformeret udvikling af skolerne, inden den første
kortlægning og opfølgning igangsættes.
Der er etableret hhv. en lokal projekt - og følgegruppe i Frederikssund Kommune.
Grupperne har samlet set til formål at sikre en god, hensigtsmæssig og
kvalitetsorienteret implementering af programmets tiltag på skolerne.
Overordnet tidsplan for 2015-2016:
Hvornår:

Hvad:

Formål/mål:

Januar - juli

Lokal organisering og formidling af

Sikre forankring og ejerskab

2015

programmet

af programmet på de enkelte
skoler

April 2015 -

Løbende

Klæde medarbejderne på til

kompetenceudviklingsforløb i form

at arbejde med data,

af seminarer og workshops for

målstyring og synlige mål

0 Forvaltning (lokal programleder og (hvordan vi skal anvende og
-koordinator)

omsætte den nye viden til

0 Skoleledere

udvikling af pædagogisk

0 Ressourcepersoner (konsulenter

praksis)

og vejledere)
0 Teamkoordinatorer
0 Lærere og pædagoger
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20.-21. april

Seminar for skolelederne

Introducere skolelederne til
programmets, baggrund,

2015

formål, mål og indhold
August 2015

Informationsmøde for alle

Introducere skolernes

medarbejdere på skolerne

medarbejdere til
programmets, baggrund,
formål, mål og indhold

September -

Kortlægning

oktober 2015

Indsamling af data fra
skoleledere, lærere,
pædagoger, elever og
forældre med henblik på
bearbejdning og analyse

November -

Udarbejdelse af analyser og

december

læringsrapporter

2015
Januar - maj Opfølgning på

Identifikation af

2016

kompetenceforløb for lærere

kortlægningen/læringsrapporterne

og pædagoger

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning
Orientering givet.
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Fraværende:
Kim Rockhill (A).
32 Proces for etablering af nyt/nye børnehuse i Skibby
Lovgrundlag
Daqtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Af aftalen om Budget 2015-2018 indgået mellem forligspartierne (Venstre, Dansk
Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Borgernes Liste) fremgår der følgende:
"Uddannelsesudvalget har peget på en fremtidig løsning, der bygger på to
børnehuse i Skibby. I forbindelse med at der nationalt er kommet en skolereform,
der sætter nye mål for skolen, og der er vedtaget en ambitiøs Børne- og
Ungepolitik, er der enighed om at fastholde anlægsmidlerne til et nyt børnehus i
Skibby i 2016-2017. Men der ønskes i i. kvartal af 2015 en borgerinddragelse med
områdebestyrelse, forældre og borgere, om hvorvidt tanken om renovering og
udbygning af to eksisterende dagtilbud skal fastholdes, eller om der i stedet skal
bygges et nyt børnehus i geografisk tilknytning til Marbækskolen. Herunder om et
sådant nyt børnehus i endnu højere grad vil kunne understøtte målene om højere
trivsel og bedre læring for børnene."
Der er i Budgettet afsat 17.316 mio. ler. i 2016 og 21.669 mio. ler. i 2017 til nyt
børnehus/nye børnehuse.
Byrådet besluttede den 25. februar 2015 at nedlægge Landsbyordningen i Ferslev
og lukke Ferslev Skole. Dermed skal der tages stilling til, om børnehaven Pilehuset
i Ferslev skal fortsætte som børnehave, udvides til integreret institution, eller om
børnene skal tilbydes plads i de øvrige børnehuse i Skibby. Forældrene i Pilehuset
tænkes derfor inddraget i nedenstående proces.
Afdelingen for Dagtilbud indstiller, at borgerinddragelsesprocessen struktureres i 3
faser som skitseret nedenstående.
Fase 1 (uge 8-13)
a) Kortlægning afaktuelt børnetal i Skibby og den forventede udvikling i de
kommende år.
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b) Kortlægning afaktuelt børnetal i Ferslev og den forventede udvikling i de
kommende år
c) Beskrivelse af de nuværende børnehuse i Skibby (som tænkes erstattet).
d) Beskrivelse af den nuværende legestue i Skibby (som tænkes erstattet)
e) Beskrivelse af Pilehuset i Ferslev
f) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt/fremtidige børnehuse i Skibby - et eller to
inkl. dagplejens legestue. Muligheder og opmærksomhedspunkter. Flerunder
vurdering af placering (tæt på skole) og om det vurderes at have betydning for
trivsel og bedre læring?
g) Beskrivelse af scenarier for fremtidigt børnehus i Ferslev. Muligheder og
opmærksomhedspunkter.
h) Indhentelse af erfaringer og eksempler på store børnehuse fra andre
kommuner.
• Fremlæggelse af resultat (orientering) på Uddannelsesudvalgsmødet den 13.
april 2015.
Fase 2 (uge 16-18)
a) Dialog med forældrene i Pilehuset i Ferslev og udpegning af repræsentanter til
deltagelse i den videre proces.
b) Dialog med områdebestyrelsen i Flornsherred Syd, dagplejens
forældrebestyrelse og repræsentanterne fra Pilehuset i Ferslev om resultaterne fra
fase i. Inddragelse af MED-udvalg i både Flornsherred Syd og i Pilehuset i Ferslev.
b) Dialog mellem Områdebestyrelsen i Flornsherred Syd og husrådene i de berørte
børnehuse. Dialog mellem repræsentanterne for Pilehuset i Ferslev og forældrene
i Pilehuset.
c) Udarbejdelse af indstilling til Byrådet fra områdebestyrelsen i Flornsherred Syd,
fra dagplejens forældrebestyrelse, fra forældrerepræsentanterne i Pilehuset i
Ferslev samt fra MED-udvalget i henholdsvis Flornsherred Syd, dagplejen og
Pilehuset.
• Fremlæggelse af resultat og oplæg til høring (beslutning) på
Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2015, Økonomiudvalget den 20. maj 2015
og Byrådet den 27. maj 2015.
Fase 3
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• Høringsproces hvor borgere og andre kan komme med input tænkes afholdt i
juni mdr.
• Endelig beslutning på byrådsmøde sidst i juni.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015:
Kortlægningsundersøgelsen (fase 1) vedhæftes sagen som bilag. Der afholdes
møde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter fra
Områdebestyrelsen i Hornsherred Syd, dagplejen og Pilehuset i Ferslev mandag
den 13. april kl. 18.30-20.30. På mødet vil Afdelingen for Dagtilbud gennemgå
kortlægningsundersøgelsen (fase 1).

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige
konsekvenser.
Indstilling
Indstilling 2. marts 2015, plet. 19:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget til borgerinddragelsesprocessen drøftes.
2. Forslaget godkendes.
Indstilling 13. april 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for
Uddannelsesudvalget.

Beslutning
Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 19:
Godkendt, idet det præciseres, at Uddannelsesudvalget deltager i dialogen med
forældrebestyrelserne.
Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 32:
Orientering givet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Kortlæoninosundersøaelse (fase 1)
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32 Regnskab oa overførsler 2014 - Uddannelsesudvalget
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse jr 40.
Sagsfremstilling
Regnskab og overførsler vedrørende 2014 er gennemgået af Økonomi og
fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes
demografiændringer, budgetfejl eller lignende.
Serviceudgifterne under Uddannelsesudvalget er omfattet af overførselsadgang.
Mer- eller mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter overføres ikke.
Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til
budgettet. Den budgetterede serviceramme må i det enkelte år ikke overstige den
udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev
overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker
til en potentiel sanktionstrussel:
• Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2016, hvor beløbene
indarbejdes i det vedtagne budget.
• Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede
regnskabsår, overføres til 2015.
• Nettomerforbrug overføres til 2015.
Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer,
at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres
bevillinger.
Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultat og overførsler for
Uddannelsesudvalget fordelt på politik områder.
Regnskab
I løbet af 2014 er budgettet under Uddannelsesudvalget - via de tre årlige
budgetopfølgninger - blevet reduceret ned fra 776,3 mio. ler. til 775,4 mio. ler.,
hvilket primært skyldes:
• -1,9 mio. ler. overførsel af midler fra skoleafdelingen til IKT til varetagelse af IT
opgaven på skolerne.
• -0,8 mio. ler. overførsel af midler til teknisk afdeling til opgaven omhandlende
ansvaret for alle kommunens servicekontrakter.
• -0,7 mio. ler. skyldes mindreudgift vedrørende grundtilskud til flygtninge.
1
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• o,4 mio. ler. skyldes en teknisk tilpasning af energi og varmebudgetter på de
selvejende institutioner Slotsskolen og Ungdomsboligerne Birkevænget.
• o,7 mio. ler. skyldes kompensation vedrørende udfasningen af 6o års-reglen for
lærere.
• i,2 mio. ler. skyldes overførsler fra 2013. Herunder restbudget af lockoutmidlerne
med 2,0 mio. ler.
Herefter udgør årets resultat et overskud på 8,5 mio. ler. i forhold til korrigeret
budget, hvilket primært skyldes:
• Skole- og klubområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. ler.
• Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 7,1 mio. ler.
• Familieområdet har et mindreforbrug på 0,8 mio. ler.
Mindreforbruget skyldes primært merindtægter fra den centrale refusionsordning
med 2,1 mio. ler., mindreforbrug med 0,2 mio. ler. på overførselsudgifter, samt et
merforbrug på serviceudgifter med 1,5 mio. ler.
Under familieområdet kan det endvidere nævnes, at kommunens afgørelse i to
sager er blevet behandlet i Ankestyrelsen. Frederikssund Kommunes afgørelse er
blevet underkendt i Ankestyrelsen tilsvarende en merudgift med ca. 2,0 mio. ler.
Årets resultat på 8,5 mio. ler. øges med 2,1 mio. ler., hvilket primært udgøres af
lønkorrektioner vedrørende normeringsstyrede institutioner, samt ovennævnte
merudgift med 2,0 mio. ler..
Overførsler
På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for 2014 io,6 mio. ler.,
hvoraf de 12,0 mio. ler. overføres. Overførslen er sammensat på følgende måde:
• 2,6 mio. ler. vedrørende skole- og klubområdet. Heraf udgør driftsoverførsler i,o
mio. ler. (-1,1 mio. ler. angår brug af lockoutmidlerne, hvor budget til afholdelse af
udgifterne er til rådighed i 2015). 1,6 mio. ler. overføres som anlægsbevilling.
• 6,i mio. ler. vedrørende dagtilbudsområdet - heraf udgør 0,7 mio. ler.
uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede
regnskabsår (puljemidler). 0,8 mio. ler. overføres som anlægsbevilling.
• 3,3 mio. ler. vedrørende familieområdet. Overførslen angår den selvejende
institution Kong Frederik.

Anlægsprojekter
Økonomi har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang afalle
kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke
anlægsprojekter, der skal overføres restbudget fra 2014 til de efterfølgende år, og
hvilke der er afsluttet i 2014. Gennemgangen af anlægsprojekter, der er opstartet i
Uddannelsesudvalget, viser at der i 2014 samlet set var anlægsbudgetter for 65,8
mio. ler. Regnskabet viser udgifter for netto 59,8 mio. ler., restbudgettet var således
på 6 mio. ler., hvoraf der indstilles overførsler for 6,8 mio. ler. Overførslerne
overstiger restbudgettet pga. afslutningen af anlægsprojekt på Falkenborgskolen
med et merforbrug på 0,8 mio. ler. En stor del af overskridelsen skyldes udgifter til
leje af pavilloner efter vandskade, der ikke blev dækket af forsikringsselskab. I
særskilt sag fremlægges anlægsregnskab for anlægsprojektet på
Falkenborgskolen til Byrådets godkendelse. Der henvises til det vedlagte bilag for
en oversigt med de enkelte anlægsprojekter og bemærkninger hertil.
Økonomi
Drift
Tillægsbevilling på -o,i mio. ler. i 2015 som følge af 2,4 mio. ler. i anlægsoverførsler,
3,2 mio. ler. i driftsunderskud samt 0,7 mio. ler. som uopsættelig bevilling. Endvidere
indarbejdes 12,2 mio. ler. i driftsbudgettet for 2016.
Anlæg
Tillægsbevilling af overførsler på 6,8 mio. ler. på igangværende anlægsprojekter til
2015.

Indstilling
Økonomichefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
1. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 12,0 mio. ler. på
driftsbudgettet, heraf -o,i mio. ler. til 2015, mens 12,1 mio. ler. indarbejdes i
budgetforslag 2016.
2. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 6,8 mio. ler. til
anlægsbudgettet for 2015.
Beslutning
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Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Bilag til overførselssaa UDD.
• Bilaa - overførsler på anlæg - Uddannelsesudvalget
M Anlægsregnskaber 2qia
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.
Sagsfremstilling
1 denne sag fremlægges anlægsregnskabet for skolestruktur-byggeriet på
Falkenborgskolen til godkendelse. Anlægsregnskaber fremlægges til godkendelse,
når de har medført bruttoanlægsudgifter på 2 mio. ler. eller mere, og projektet er
afsluttet inden for det seneste år.
De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og
Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen anfører, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til
2 mio. ler. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.
For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men
behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal
regnskabet indgå i årsregnskabet, og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.
I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevilling, afholdte udgifter og afvigelse mellem
anlægsbevilling og udgifter for anlægsregnskabet for byggeriet på
Falkenborgskolen, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes i bilaget endvidere
bemærkninger til anlægsregnskabet.
Økonomi
Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
i. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
Beslutning
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Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A) og Emilie Tang (V).
• Bilag - anlægsregnskaber 2QM - Uddannelsesudvalget
2El Sammenlægning af Børnehuset Valmuevei oa Set. Georasaårdens

Børnehave
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Valmuevejens Børnehus er en mellemstor kommunal institution i Frederikssund
midtby med plads til 60 enheder fordelt på 10-12 0-2 års pladser og 40 3-5 års
pladser. Valmuevejens Børnehus er en del af område Frederikssund C.
Børnehuset Valmuevej har igennem en lang periode haft et faldende børnetal og
vil den i. maj 2015 kun have n 0-2 årige og 12 3-5 årige tilbage. I perioden i. maj
2015 - 31. december 2015 forventes det gennemsnitlige børnetal at være 9 0-2
årige og 15 3-5 årige. Børnehuset har i længere tid været uden egen pædagogisk
leder og har haft stor personaleudskiftning.
På baggrund af det store fald i børnetal har Afdelingen for Dagtilbud sammen
med områdelederen for Frederikssund C siden december 2014 arbejdet på
forskellige løsningsmuligheder for den uholdbare situation på Valmuevej. De
løsninger der har været arbejdet med har været:
1) Der ansættes en pædagogisk leder i håbet om, at der snart kommer flere børn.
2) Indstilling til Uddannelsesudvalget om, at lukke Valmuevej.
3) En sammenlægning med andet børnehus.
Vedrørende løsning i: Ventelisten for Børnehuset Valmuevej indeholder kun i 0-2
års barn resten af 2015. Der er derfor ikke udsigt til, at Valmuevej på kort sigt vil få
forøget børnetallet i institutionen. Hvis dette sker, vil det i givet fald være på
bekostning af børnetallet i de øvrige børnehuse i området.
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Vedrørende løsning 2: Børnehuset Valmuevej er et godt hus at drive
daginstitution i. Der er igennem de senere år foretaget en række renoveringer af
bygningerne. Det vil derfor ikke umiddelbart være den rigtige bygning at
nedlægge.
Vedrørende løsning 3: Set. Georgsgårdens Børnehave er en lille selvejende
børnehave med en normering på 42 børn. Set. Georgsgårdens Børnehave havde
den i. april 2015 45 års fødselsdag. Set. Georgsgårdens Børnehave er en meget
populær og veldrevet børnehave og har en flot venteliste. Set. Georgsgårdens
Børnehave har to udfordringer i sin nuværende konstruktion, dels er det en ren
børnehave, hvilket betyder at kundegrundlaget primært kommer fra dagplejen. I
takt med at dagplejen oplever et vigende børnetal kan Set. Georgsgårdens
Børnehave på sigt komme i en situation, hvor kundegrundlaget på institutionens
drift frafalder. Det er derfor et stort ønske for Set. Georgsgårdens Børnehave, at
den udvides med 0-2 års pladser. Her ud over har børnehaven til huse i en
utidssvarende bygning i Tollerupparken (et parcelhus), som er 45 års gammel.
Huset, som Frederikssund Kommune ejer, står overfor en større
anlægsinvestering for at kunne fortsætte som børnehus.
Afdelingen for Dagtilbud har den 27. januar 2015 afholdt et møde med forældrene i
Børnehuset Valmuevej, hvor ovenstående løsninger har været fremlagt og drøftet
- dog uden at kunne fortælle at løsning 3 omhandlede Set. Georgsgårdens
børnehave. Der blev fra flere forældre fremhævet, at den nuværende situation var
uholdbar og at legerelationerne mellem børnene led under det lave børnetal.
Afdelingen for Dagtilbud lovede på mødet at fortsætte med at arbejde for en
løsning 3 - en sammenlægning med en anden institution, og vende tilbage så
snart som muligt.
Afdelingen for Dagtilbud har på baggrund af ovenstående sonderinger taget
initiativ til at indlede en dialog med Set. Georgsgårdens bestyrelse med henblik på
at undersøge muligheden for, at Set. Georgsgården flytter sine aktiviteter til
lokalerne på Valmuevej (Valmuevejens Børnehus). Efter et længere forløb har Set.
Georgsgårdens bestyrelse meddelt, at man ønsker at flytte sine aktiviteter til
Valmuevej, hvis der opnås politisk accept heraf.
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Den 7. april 2015 afholdt Afdelingen for Dagtilbud personalemøde med personalet
på Valmuevej, bestyrelsesmøde med områdebestyrelsen og forældremøde med
forældrene på Valmuevej. På bestyrelsesmødet og på forældremødet deltog
udvalgsformanden.
Afdelingen for Dagtilbud fremlagde følgende forslag - underforudsætning af
politisk velvilje for løsning:
• Set. Georgsgården rykker ind i Børnehuset Valmuevej fra den i. august 2015.
• Alle forældre i Børnehuset Valmuevej bliver kontaktet og får lov at ønske, hvor
de fremover ønsker at have deres barn indskrevet. Hvis de ønsker plads til deres
barn i øvrige kommunale børnehuse i området, vil dette kunne opfyldes.
• Personalet i Børnehuset Valmuevej tilbydes virksomhedsoverdragelse efter
retningslinjerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse. Hvis personalet forsat
ønsker at være ansat i Frederikssund Kommune, tilbydes de ansættelse i et
andet børnehus på 0-6 årsområdet. Personalet tilbydes herudover samtaler
med jobcoach, som kan hjælpe dem til at træffe deres beslutning om fremtidig
arbejdsplads.
• Set. Georgsgårdens bestyrelse udvides midlertidig (indtil næste valg) med 1
medlem valgt blandt forældrene på Valmuevej.
• Set. Georgsgårdens ugentlige åbningstid er 50,88 timer, hvilket er den samme
som Børnehuset Valmuevej. Dog åbnes og lukkes på forskellige tidspunkter.
Som udgangspunkt vil det være Set. Georgsgårdens Børnehaves åbningstider
der fremover vil være gældende. Dog justeres de løbende efter forældreønskeog behov.
• Navnet på den nye institution vil blive Set. Georgsgårdens Børnehave.
Repræsentanter fra Set. Georgsgårdens Børnehave deltog på mødet og fortalte
om deres tanker med Valmuevej og om deres pædagogiske ideer og grundlag.
Deres PowerPoint er vedhæftet sagen som bilag.
Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens børnehaves bestyrelse har
udarbejdet et udkast til en brugsaftale mellem Frederikssund Kommune og Set.
Georgsgårdens Børnehave. Brugsaftalen følger Frederikssund Kommunes
standard og er 10 årig med mulighed for forlængelse. Brugsaftalen fremlægges til
Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.
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Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens børnehaves bestyrelse har
udarbejdet et udkast til en ny driftsoverenskomst mellem Frederikssund
Kommune og Set. Georgsgårdens Børnehave, som i forhold til den eksisterende
driftsaftale er forenklet og til rettet i forhold til ændring af ejerforhold og bygning.
Endelig vil både Frederikssund Kommune og Set. Georgsgårdens Børnehave med
den nye driftsaftale få lettet de administrative arbejdsgange.
Økonomi
Budgettet på dagtilbudsområdet er reduceret svarende til det faldende børnetal.
Ved eventuelt salg af bygningerne, som i dag huser Set. Georgsgårdens
Børnehave, vil der udover sparede udgifter til el, vand og varme samt løbende
vedliqeholdelsesudqifter.
Indstilling
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Forslaget om at Set. Georgsgården flytter sine aktiviteter til Børnehuset
Valmuevej sendes i høring blandt de høringsberettigede parter
(områdebestyrelsen Frederikssund C, MED-udvalget Frederikssund C,
Bestyrelsen i Set. Georgsgårdens Børnehave og forældrene på Valmuevej).
Fløringsperioden fastsættes til 14. april 2015 - 29. april 2015 kl. 12.00
2. Udkastet til driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Set.
Georgsgårdens børnehave godkendes.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Præsentation af Set. Georosoårdens Børnehave
• Udkast til driftsoverenskomst Set. Georosoården 201c;
36 Sammenlægning af Katholt 00 Gerlev Børnehus
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
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Sagsfremstilling
Katholt Børnehus i Gerlev har igennem det sidste halve år oplevet et faldende
børnetal, der gør, at børnetallet nu er så lavt, at områdebestyrelsen for
Hornsherred Nord, som børnehuset Katholt er en del af, har valgt at rette
henvendelse til Uddannelsesudvalget med henblik på, at udvalget træffer
beslutning om at sammenlægge Børnehuset Katholt med Børnehuset Gerlev og
fremover lade aktiviteterne foregå fra Gerlev Børnehus. Områdebestyrelsen gør i
sin henvendelse til Uddannelsesudvalget opmærksom på, at man ønsker at
bibeholde Børnehuset Katholts bygninger til pædagogiske aktiviteter.
Udvalgsformanden har afholdt møde med områdebestyrelsen, hvor bestyrelsens
anmodning blev uddybet og motiveret. Endvidere har repræsentanter for udvalget
afholdt møde med forældrene i Børnehuset Katholt, hvor forældrene havde
lejlighed til at fortælle udvalget om deres oplevelse af sagen.
Afdelingen for dagtilbud skal på baggrund af henvendelsen fra områdebestyrelsen
anbefale Uddannelsesudvalget:
• at udvalget træffer princip beslutning om at lukke Børnehuset Katholt pr. i. maj
2015.
• at udvalget tager stilling til, om Børnehuset Gerlev ved en sammenlægning med
Børnehuset Katholt fortsat vil kunne råde over Børnehuset Katholts
bygningerne.
• at udvalget før endelig afgørelse sender sagen i høring blandt de
høringsberettigede parter - områdebestyrelsen og personalets MED-udvalg i
Hornsherred Nord. Endvidere at forældrene i Børnehuset Katholt gives
mulighed for at afgive høringssvar.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015:
Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 25. marts 2015 har været sendt i
høring. Høringsfristen udløber den 10. april 2015 kl. 12.00. Høringssvarene vil blive
fremsendt til udvalgets medlemmer forud for mødet.
Økonomi
Budgettet på dagtilbudsområdet er reduceret svarende til det faldende børnetal.
Ved eventuelt salg af bygningerne, som huser Børnehuset Katholt, vil der udover
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en salgsindtægt være sparede udgifter til el, vand og varme svarende til 0,135 mio.
ler. årligt samt løbende vedligeholdelsesudgifter.
Indstilling
Indstilling 25. marts 2015, plet. 27:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Udvalget træffer princip beslutning om at lukke Børnehuset Katholt pr. i.
maj 2015.
2. Udvalget tager stilling til, om Børnehuset Gerlev ved en sammenlægning
med Børnehuset Katholt fortsat vil kunne råde over Børnehuset Katholts
bygningerne.
3. Udvalget før endelig afgørelse sender sagen i høring blandt de
høringsberettigede parter - områdebestyrelsen og personalets MED-udvalg
Hornsherred Nord. Endvidere at forældrene i Børnehuset Katholt gives
mulighed for at afgive høringssvar. Høringsperioden fastsættes til 26. marts
2015 -10. april 2015 kl. 12.00 med henblik på videre politisk behandling på
Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015.
Indstilling 13. april 2015:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
i. Udvalget træffer endelig beslutning i sagen.

Beslutning
Uddannelsesudvalget, 25. marts 2015, pkt. 27:
Ad i) Godkendt idet det understreges, at der er tale om en fusion mellem
Børnehuset Katholt og Børnehuset Gerlev.
Ad 2) Udvalget anbefaler ikke, at de fusionerede børnehuse har råderet over
Katholts bygninger. Udvalget anbefaler, at bygningerne frigøres til andre formål.
Ad 3) Godkendt idet der i høringsmaterialet anføres, at børnene ved en fusion
mellem Katholt og Gerlev automatisk indskrives i det nye Gerlev børnehus. Hvis
forældrene ønsker at få børnene indskrevet i et andet børnehus eller i dagplejen,
opfordres de til at tage kontakt til Pladsanvisningen.
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Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 36:
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) fremsætter forslag om, at sammenlægningen
godkendes, idet udvalget fastholder, at der ikke gives råderet over Katholts
bygninger.
For stemte: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge
Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Susanne Bettina Jørgensen (A).
Imod stemte: Pelle Andersen-Harild ( 0 ).
Forslaget godkendt.
Pelle Andersen-Flarild ( 0 ) udtaler, at Katholt bevares for i første omgang en et
årig periode på baggrund af forældrenes høringssvar.

Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• forældreudtalelse - Katholt
• Supplerende oplysninger til udvalget fra områdelederen
• Indstilling til det politiske udvalg vedr, sammenlægning fra områdebestvrelsen
37 Unoecafe
Sagsfremstilling
I januar 2015 blev Frederikssund Ungeråd etableret, og fem unge herfra har
dannet en styregruppe for en fremtidig cafe.
Kultur- og fritidssekretariatet og SSP har løbende haft møder med den gruppe
unge. De har udarbejdet et oplæg, hvor de definerer deres forestillinger og ønsker
til et sted, hvor de kan mødes. Oplægget er vedlagt som bilag.
De unge har været meget åbne for input, og tilgangen til en cafe er, at det er et
udviklingsarbejde. De skal i gang, prøve nogle aktiviteter og organiseringer af.
Derudover skal den faktiske interesse og behov blandt kommunens øvrige unge
afprøves, så cafeen kan blive det sted, de unge ønsker.
De unges ønske om en cafe bunder i et dybere ønske om, at gøre Frederikssund til
et sted, hvor unge trives, og hvor andre unge søger hen, fordi her er rart at være.
De unge har længe kæmpet for et sted. Administrationen arbejder på at finde et
lokale, som kan være delvist til rådighed for de unge.
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Følgende er i spil:
• Bakketoppen, Odinsvej i Frederikssund
• Bibliotekssalonenjernbanegade i Frederikssund
• Drop-in cafeenjernbanegade i Frederikssund
Proces frem til januar 2016:
Der arbejdes hen imod, at de unge får adgang til et lokale pr. i. september. Lokalet
vil danne ramme om en implementering af de unges oplæg.
I administrationen arbejdes der på en organisatorisk løsning, der kan rumme
dilemmaet i en selvorganiserende ungecafe i kommunale rammer med de regler
og det ansvar, der følger med.
Administrationen indstiller, at det sker indenfor den eksisterende ramme af SSP
og Fritids-ungdomsklubber i forbindelse med den nye ressourceudmelding til
disse nye enheder.
Det foreslås, at en person fra den organisatoriske forankring tilknyttes projektet
pr. i. september.
Et økonomisk overslag lyder på ca. V2 årsværks samt 100.000 til aktivitetsmidler.
Aktivitetsmidlerne skal gøre det muligt for de unge at gennemføre nogle af de
ønskede aktiviteter jf. aktivitetskalender i bilaget side n.
Derudover foreslår administrationen, at en del af disse penge udgør en ungepulje,
som en nedsat gruppe unge skal stå for.
Økonomi
Finansiering findes inden for den eksisterende ramme af Ungdomsskole, SSP og
Fritidsklubber under Uddannelsesudvalget.
Indstilling
Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. De unge får adgang til et lokale pr. i. september 2015.
2. Der sker indenfor rammerne af SSP og Fritids-ungdomsklubber.
3. Der økonomisk afsættes en ramme til ledelse og V2 årsværk samt 100.000
ler. til aktiviteter. Midlerne hentes fra den eksisterende ramme for SSP og
Fritids-ungdomsklubber.
4. En del af pengene afsættes til en ungepulje.

Beslutning
Godkendt.
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Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Unadomskulturhus - oplæa fra de unge
28 Godkendelse af ny styrelsesvedtægt på skoleområdet
Lovgrundlag
Folkeskolelovens

s 26 og s 41.

Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01-2014.
Sagsfremstilling
Da Byrådet på ordinært Byrådsmøde den 25. februar 2015 har truffet beslutning
om ny struktur på skoleområdet, der indebærer, at skoler nedlægges og
efterfølgende sammenlægges, samt at to skoler lukkes, bedes
Uddannelsesudvalget behandle nyt forslag til styrelsesvedtægter på skoleområdet
samt tilhørende bilag (bilag 1 og 2 til denne sag). Uddannelsesudvalget bedes
drøfte de nye vedtægter og beslutte, om de skal sendes i høring i
skolebestyrelserne med henblik på endelig godkendelse i Uddannelsesudvalget
efterfølgende.
Fortsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgsmøde den 13. april 2015:
Som følge af vedtagelsen af ny skolestruktur pr i. august 2015 besluttede
Uddannelsesudvalget på udvalgsmøde den 2. marts 2015, jf. punkt 22, at sende nye
styrelsesvedtægter på skoleområdet i høring hos skolebestyrelserne.
Uddannelsesudvalget ønskede det desuden præciseret, at der kan oprettes husråd
på alle matrikler, inden styrelsesvedtægterne blev sendt i høring. Dette blev
præciseret i forslaget til nye styrelsesvedtægter, inden de blev sendt i høring.
De nye styrelsesvedtægter for skoleområdet har været i høring frem til den 8. april
2015 kl. i2.oo, og der er indkommet høringssvar fra alle skoler med undtagelse af
Ådalens Skole og Byvangskolen.
På baggrund af de modtagne høringssvar forslår administrationen en række
justeringer i styrelsesvedtægterne. Disse er beskrevet i Bilag 1 - Ændringer til
styrelsesvedtægter på skoleområdet.
Uddannelsesudvalget bedes desuden orientere sig i de indkomne høringssvar, som
er samlet i et dokument og vedlagt som Bilag 2 - Alle høringssvar.
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Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Indstilling 2. marts 2015, plet. 22:
Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
i. Uddannelsesudvalget sender de nye styrelsesvedtægter for skoleområdet i
høring i skolebestyrelserne.

Indstilling 13. april 2015:
Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
i. Uddannelsesudvalget godkender de nye styrelsesvedtægter for
skoleområdet med de anbefalede ændringer (jf- Bilag 1 - Ændringer til
styrelsesvedtægter på skoleområdet)

Beslutning
Uddannelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 22:
Godkendt, med få redaktionelle ændringer og følgende faktuelle rettelser:
Det skal fremgå eksplicit af styrelsesvedtægten, at der kan oprettes "husråd" på
hver enkelt matrikel.
Administrationen bemyndiges til at udarbejde ovenstående rettelser.
Høringsfristen fastsættes til den 8. april 2015.
Uddannelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 38:
Godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.
Fraværende:
Kim Rockhill (A).
• Bilag 2 - Alle høringssvar
• Udkast til nv styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Frederikssund Kommune
• Bilag 1 til Styrelsesvedtægter for skoleområdet - fælles kommunal retningslinie
for afholdelse af sk
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• Bilag i - Ændringer til styrelsesvedtægter på skoleområdet

