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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

12. marts 2001 kl. 16.30

i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente
Nielsen, Tony R.D. Frederiksen.
I mødet deltager Egon Agerlin

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 21.00
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Sag nr. 23

Udmøntning af besparelse på sundhedsplejen

Journal nr.:

16.20.05P22/1

Lovgrundlag:

Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

Sagsfremstilling:

Bente Nielsen har den 7. marts 2001 anmodet om
optagelse af sag vedr. udmøntning af besparelse på
sundhedsplejen.
Børn- og ungeudvalget blev på møde den 8. januar 2001
mundtlig orienteret om, at forvaltningen- med henvisning til
det øgede pres på sundhedsplejen og
ressourcesituationen- havde besluttet, at
sundhedsplejetimerne på Den Private Realskole,
Kølholmskolen, Bakkeskolen og Skolen ved Kæret var
blevet skåret det første halve år i 2001.
Begrundelsen for udvælgelsen af disse skoler var, at Den
Private Realskole består af flere elever fra andre kommuner
og anses, som en skole med ressourcerige familier og
børn.
Specialskolerne er omfattet af mange ressourcer pr. barn,
og børnene er for det meste gennemsøgt ved andre
instanser, jfr. den ledende sundhedsplejerskes
begrundelse, der ligger som bilag i sagen.
Frederiksborg Amt har i skrivelse af 22. februar 2001 rettet
henvendelse til kommunen vedrørende manglende
sundhedsplejerske på Skolen ved Kæret, og Frederikssund
Private Realskole har ligeledes ved skrivelse af 20. februar
2001 rettet henvendelse til kommunen vedrørende samme
problem. Skrivelserne ligger som bilag på sagen.
På denne baggrund har forvaltningen taget initiativ til at
holde et møde med sundhedsplejen den 15. marts 2001,
hvor hele problemstillingen om ressourceanvendelsen,
herunder prioriteringen af indsatsområder, drøftes.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Sektorbeskrivelse fra den kommunale sundhedstjeneste
2000

Indstilling:

Sagen forelægges Børn- og ungeudvalget til drøftelse.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. marts 2001:

Børn og ungeudvalget den 12. marts 2001

Udvalget konstaterede, at alle skoler i kommunen er
ligestillet i relation til den kommunale sundhedspleje.
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