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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Børn og Ungeudvalget

13. december 1999 kl. 13.00

i mødelokale 7

Mødedeltagere:

Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente Nielsen, Klaus
Nielsen.
Mogens Andersen
Egon Agerlin og Ulla Stigsbøl deltager i mødet. Mogens
Andersen tiltrådte mødet kl. 14.00

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 16.30

Indholdsfortegnelse

Åbne møde
Sag nr. 105
Orientering
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Saq nr. 106
Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune
Saq nr. 107
Skolemad
Saq nr. 108
SFO-moduler
Saq nr. 109
Rengøringsanalysen
Saq nr. 110
Fastsættelse af skoledistrikt for Slåenbjerghuse.
Saq nr. 111
Forslag fra forældregruppe om etablering af specialgruppe for mongolbørn
Saq nr. 112
Udvidelse af åbningstiden fredag i daginstitutionen Mariendal
Saq nr. 113
Forslag til navn på daginstitutionen Heimdalsvej efter flytning til Ansgarsvej
Saq nr. 114
Ansøgning fra Klub Mix om ophør af midlertidig beslutning om aftenåbning

Lukket møde
Sag nr. 115
Analyse af dagpasningsområdet.
Sag nr. 116
Eventuelt

Sag nr. 105

Orientering
Orientering om skader efter stormen.
Per Svendsen ansat som skoleleder på Marienlystskolen.
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Nedsættelse af byggeudvalg for skolebyggeriet i Græse
Bakkeby blev drøftet.
Årsberetningen fra skolerne fremsendes til udvalget.
Klaus Nielsen efterlyste 3.kl. undersøgelse samt nyt
vedrørende automatisk overgang mellem dagpleje og
daginstitution.
Endvidere efterspurgte Klaus Nielsen oplysninger om
ansættelser og afsked.

Sag nr. 106

Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune

Journal nr.:

00.01 P22

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag nr. 78 samt sag nr. 95
Forvaltningens oplæg til Målsætning for børn og unge har
været forelagt udvalget den 22. februar 1999 med henblik
på efterfølgende høring.
Efter høring blandt personale og forældrebestyrelser
foreligger der nu et forslag til Målsætning for børn og unge,
september 1999.
Bente Nielsen ønsker sagen genoptaget med henblik på
rettelser.
Børn- og ungeudvalgets beslutning af den 8. november
1999: "Bente Nielsen & Klaus Nielsen ønsker alle
høringssvar til gennemsyn. Sagen oversendes til behandling
i Byrådet.
Bente Nielsen & Klaus Nielsen ønsker målsætningen
udsendt til fornyet høring inden oversendelse til byrådet,
ligesom begge ønsker formuleringen af sidste afsnit på side
1 ændret."
Sagen er ved økonomiudvalgets møde den 22. november
1999 tilbagesendt Børn- og ungeudvalget.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Tidligere udsendt forslag til Målsætning for børn og unge i
Frederikssund kommune bedes medbragt.
Det af Finn Vester udbragte bilag bedes medbragt.

Indstilling:

Forvaltningen og formanden indstiller, at Børn- og
ungeudvalget godkender det udarbejdede forslag til
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Målsætning for børn og unge i Frederikssund kommune.
Forvaltningen anmoder tillige Børn- og ungeudvalget om at
drøfte i hvilket omfang kulturpolitkken skal indarbejdes i
Målsætningen.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999:
Udvalget besluttede, at oplægget om Kulturpolitik for børn
og unge indarbejdes som "en pind" i den overordnede
målsætning for Børn- & ungeområdet. Et sammendrag
indarbejdet under Fritids- og kulturtilbud.
I den overordnede politik ændres sidste afsnit: "Etniske
minoriteter skal under gensidig respekt for hinandens kultur
støttes i deres ønsker om integration.
Formulering om integration under folkeskolen optages
generelt for dagpasningen.
Disponering af de overordnede mål:
Afsnit 1-3
Afsnit 4 - Etniske minoriteter...
Afsnit 5 - Der skal lægges vægt på...
Afsnit 6 - Kosten i institutioner...
Afsnit 7 . Der skal sikres sammenhæng ...
Afsnit 8 - Der skal opstilles overordnede kvalitetsmål ...
Afsnit 9 - Fritid ...
Redigeringen udsendes via e-mail til udvalgets medlemmer.

Sag nr. 107

Skolemad

Journal nr.:

17.04.18

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Børn- og ungelæge Vibeke Manniche har sammen med en
arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til bespisning af
kommunens skoleelever.
Maden kan tilberedes på kommunens ældrecentre og
bringes ud til skolerne til servering for eleverne.
Der er dog flere uafklarede spørgsmål om indretning af
lokaler til servering og faciliteter til at holde maden varm.
Ligeledes er der ikke taget stilling til finansiering af
personale.
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Der fremgår af forslaget, at eleverne selv skal betale for
maden ca. kr. 10 pr. dag.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

-

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med forslaget
om bespisning af kommunens skoleelever.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Udvalget finder, at der ikke i øjeblikket skal arbejdes videre
med forslaget.

Sag nr. 108

SFO-moduler

Journal nr.:

16.06S29

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med anderledes indskoling foreslås modulerne
1skolefritidsordningerne ændret.
De nuværende moduler er:
Modul 1: 6 .3 0 -8 .0 0 kr. 350
Modul 2: 1 1 .3 0 -1 6 .0 0 kr. 750
Modul 3: 6.30 -8.00+11.30-16.00 kr. 850
Modul 4: 6.30 -8.00+11.30-17.30 kr. 1000
Der forslås følgende moduler pr. 1.august 2000:
Modul 1: 6 .3 0 -8 .0 0 kr. 350
Modul 2: skoletids ophør - 17.30 kr. 750
Modul 3: 6.30 -8.00+ skoletids ophør-17.30 kr. 1000
Underforudsætning af, at elever, der tidligere valgte modul
2 igen vælger modul 2, og eleverne på tidligere modul 3 og
4 vælger modul 3 i samme antal, vil indtægten på
forældrebetalingen være den samme i begge modeller.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999

Side 6 af 11

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til moduler og priser i skolefritidsordningerne pr. 1.
august 2000.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Udvalget vedtog forvaltningens forslag til modul-takster, som
oversendes til økonomiudvalget.
Samtidig besluttede udvalget, at forudsætningerne for
normeringer i SFO i budget 2000 fastholdes indtil skoleåret
2001.

Sag nr. 109

Rengøringsanalysen

Journal nr.:

82.08P05

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes en analyse på
kommunens rengøring foretaget på kommunens
administrationsbygninger, bibliotek, plejecentre, museum,
brandstation, skoler og daginstitutioner.
Resultatat af analysen har været forelagt Økonomiudvalget,
der har besluttet at sende den i høring i MED-udvalg og
brugerbestyrelser.
Fløringssvarene foreligger nu.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

-

-

Fløringssvarfra forældrebestyrelser og MED-udvalg under
børne- og kulturforvaltningen.
Forvaltningens sammenskrivning af høringssvarere på
skolerne.
Forvaltningens sammenskrivning af høringssvarene på
daginstitutionsområdet.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at
behandle de indkomne høringssvar, samt tage stilling til
rengøringsniveauet i kommunens skoler og institutioner.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Sagen udsat til møde i januar måned 2000.

Sag nr. 110

Fastsættelse af skoledistrikt for Slåenbjerghuse.

Journal nr.:

17.01.04
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Lovgrundlag:

Folkeskolelovens § 40 stk. 4.

Sagsfremstilling:

Da den nye udstykning på adressen Slåenbjerghuse er
indflytningsklar pr. 15.1.2000, ønskes der stillingtagen til
skoledistriktplaceringen.
Med begrundelse, at skolevejen til Falkenborgskolen er
længere for de kommende børnehaveklassebørn, samt at
andre børn i udstykningen på henholdsvis Vasevænget og
Kornvænget i forvejen hører til Åbjergskolen, anbefaler forvaltningen, at det nye skoledistrikt
fastsættes til at høre under Åbjergskolen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget at fastsætte
adressen Slåenbjerghuse til Åbjergskolens distrikt.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Sag nr. 111

Forslag fra forældregruppe om etablering af
specialgruppe for mongolbørn

Journal nr.:

16.06.20.P00

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Ansøgning fra en gruppe forældre til mongolbørn født i 1998
og 1999 i Frederiksborg amt. Forældregruppen ansøgerom
oprettelse af en specialtilbud til disse børn i Frederikssund
kommune.
I øjeblikket er der 3 mongolbørn i Frederikssund, disse er
placeret i dagpleje, hvor de på grund af deres handicap hver
tæller for 2, d.v.s. optager 2 pladser i dagplejen.
Forældregruppen begrunder ansøgningen i et ønske om
optimal stimulering af børnene, som man finder ikke er mulig
i dagplejeregi.
Specialgruppen foreslås oprettet i Frederikssund kommune
med medfinansiering fra Frederiksborg amt samt mulighed
for nabokommunerne for at købe plads i ordningen.
Forældregruppen refererer i sin ansøgning til lignende
ordninger i andre kommuner.
Børn- og ungeudvalget tog i forbindelse med
budgetbehandlingen for 2000 stilling til et lignende forslag
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"etablering af knast" fra forvaltningen, og der blev ikke afsat
midler i det kommende års budget til dette formål.
Bevilling:

Der er ikke finansiel dækning i budgettet for 2000

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

Ansøgning fra forældregruppen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det meddeles forældregruppen, at
der i udvalget er forståelse for forældregruppens ønske om
det optimale tilbud til deres børn, men at der ikke er midler til
dette i det kommende års budgettet. Såfremt det skulle blive
muligt på et senere tidspunkt at etablere et tilbud til børn
med handicap, vil udvalget prioritere børn fra Frederikssund
højere end muligheden for at tilbyde pladser til andre
kommuner, og tilbudet vil således blive rettet mere bredt
mod forskellige typer af handicap.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Forvaltningens indstilling godkendt.

Sag nr. 112

Udvidelse af åbningstiden fredag i daginstitutionen
Mariendal

Journal nr.:

16.06.00G00

Lovgrundlag:

Lov som social service

Sagsfremstilling:

Brev fra Bestyrelsen i daginstitutionen Mariendal til
Borgmesteren vedr. udvidelse af åbningstiden er oversendt
til børne- og kulturforvaltningen forforslag til besvarelse.
Bestyrelsen ansøgte i forbindelse med budgetbehandlingen
for 2000 om udvidelse med % time fredag eftermiddag,
hvilket imidlertid ikke blev medtaget ved den endelige
behandling af budgettet.
Bestyrelsen har tidligere ansøgt om en mere omfattende
udvidelse af åbningstiden, hvilket ville koste ca. 200.000. I
1998 søgte bestyrelsen om udvidelse med 1 time fredag i
1999, hvilket blev beregnet til en brutto merudgift på 93.000,
og i 1999 søgte bestyrelsen om % timer beregnet til en
brutto udgift på 22.460 i 2000.
Daginstitutionens ledelse har forsøgt at finde midler inden
for egne rammer til dækning af den ønskede udvidelse, men
dette har ikke været muligt.
Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af åbningstiden i én
institution hurtigt vil rejse samme problemstilling i øvrige
institutioner.
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1forbindelse med de overenskomstmæssige feriefridage
samt omsorgsdage vil det formentlig blive nødvendigt at
vurdere, om der skal indføres lukkedage i daginstitutionerne
i lighed med praksis i SFO.
Problemstillingen i daginstitutionen Mariendal foreslås derfor
taget op i denne forbindelse, ligesom det meddeles
bestyrelsen, at det ikke er beløbets størrelse, der har været
udslagsgivende for afslag i forbindelse med fastlæggelse af
budgettet for 2000.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen p.t.

Bilag:

Skemaer til ændring af driftsbudget for 1999 samt for 2000

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til bestyrelsens
henvendelse, og forvaltningen indstiller, at problemstillingen
tages op i forbindelse med behandling af konsekvenserne af
de overenskomstmæssige feriefridage samt omsorgsdage.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Bente Nielsen og Per Bille afventer arbejdsgruppens resultat
i forbindelse med feriefridage m.v. Mogens Andersen ønsker
ansøgning om tillægsbevilling fremsendt til
økonomiudvalget. Finn Vester og Klaus Nielsen ønsker
finansiering inden for udvalgets budgetramme for
daginstitutionsområdet.

Sag nr. 113

Forslag til navn på daginstitutionen Heimdalsvej efter
flytning til Ansgarsvej

Journal nr.:

16.06.00 G00

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Institutionen fremsender ønske om nyt navn til institutionen i
forbindelse med flytningen og foreslår i prioriteret
rækkefølge:
1. Gimle
2. Alfheim
3. Rimfakse
Forvaltningen har vurderet forslagene og finder ikke
navnene velegnede, hvorfor det foreslås, at institutionens
navn bliver "Daginstitutionen Islebjerg", som vil have en
tilknytning til lokalområdet.
Institutionen er orienteret om dette og kan tilslutte sig
forslaget.

Bevilling:

Ingen
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at institutionen navngives "Islebjerg".

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 114

Ansøgning fra Klub Mix om ophør af midlertidig
beslutning om aftenåbning

Journal nr.:

16.06.00P00

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I 1998 ansøgte Klub Mix om tilladelse til at holde aftenåbent
i klubben en gang ugentligt fra kl. 18 - 21. Udvalget
godkendte ansøgningen underforudsæ tning af, at dette
skete inden for den godkendte normering.
Klubben ansøger nu om ophør af ordningen, idet ledelse og
personale gennem et stykke tid har arbejdet på at højne
kvaliteten i i det daglige pædagogiske arbejde og derfor ikke
længere mener, at ressourcerne anvendes optimalt til
aftenåbent.
Forældrerådet er orienteret om ansøgningen og har
fremsendt kommentarer til udvalget. Forældrerådet ser
gerne, at der fortsat er mulighed for aftenåbent, og ser
gerne normeringen tilført hvad der svarer til 7 timer
ugentligt.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale- En forøgelse af normeringen med 7 timer ugentligt koster
mæssige konsekvenser: ca.kr. 35.000 årligt.
Bilag:

Ansøgning fra klubben samt kommentarer fra forældrerådet.

Indstilling:

Det indstilles, at klubbens ansøgning imødekommes,
således at aftenåbning ophører fra 31. december 1999.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 116

Eventuelt

sign.

sign.

sign.

Per Bille Henriksen

Klaus Nielsen

Bente Nielsen
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sign.

sign.

sign.

Finn Vester

Mogens Andersen

Mogens Højenvang

