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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater
b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt fremsender rapport vedr. opgaver
og handlingsplan for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme 1998.
Rapporten er indlagt i medlemmernes mapper.
Socialministeriet fremsender pjece om frivilligt socialt arbejde og
kommuner og amter i samspil - om § 115 i lov om social service.
^
Årsberetning 1997 fra Lokale & Anlægsfonden
d. Orientering fra sundhedsområdet
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage
for februar 1998.
e. Brevnyt
Poul Erik Andreasen, redaktør for bladet -Pensionister på farten”
fremsender brev af 18. marts 1998 vedr. Borger og Virksomhedsudvalgets
afslag på tilskud.
f. Ældrerådet
Referat af møde i Ældrerådet den 9. februar 1998.
g. Biblioteket
Ingen sager.
h. Indbydelser til møder, kurser o.s.y.
Rørbæk-Céntret: Landskonference om senior-bofællesskaber,åen 30. april
1998.
Tilmeldingsfrist: 23. april 1998.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt indbyder til kursus
-■Folkeskolebyggeri- behov, løsninger og ressourcer”den 5. maj 1998.
Tilmeldingsfrist 21.4.98
i. Diverse
Kommunernes Landsforening, kommunalpolitisk information nr. 1009:
Folkeskolen år 2000 omkring 8-punkts programmet.
Bilag indlagt i medlemmernes mapper.
.
Kommunernes Landsforening, kommunalpolitisk information nr. 1011:
Resultatvurdering i folkeskolen
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Stenløse kommune fremsender brev af 17. marts 1998 vedrørende
udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Stenløse Gymnasium og HF.
Undervisningsministeriet fremsender brev af 10. marts 1998 vedr.
konkurrencer om skolebyggeri.
Undervisningsministeriet fremsender skrivelse af 4. marts 1998 vedr.
orientering om ændring af lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v.
Referat af gensidigt kontakt- og informationsmøde mellem formænd og de
stående udvalg den 20. februar 1998.
jStatistik vedrørende børneområdet opgjort pr. 31/3-98. Herunder orientering
om dagplejen. Statistikken er indlagt i medlemmernes mapper.
k.
Sammenlægning af Arbejdsmarked/sikringsafdelingen og
Familieafdelingen i Borgerservice ved Jytte Freisleben.

Borgerservice består nu af to afdelinger Familieafdelingen og
Arbejdsmarkeds/sikringsafdeling.
Det er hensigten, at de to afdelinger fortsat skal være to afdelinger, der
fungerer selvstændigt, da deres målgruppe og arbejdsindhold er forskelligt,
men med et udvidet samarbejde.
Arbejdsmarkedsafdelingen beskæftiger sig med voksne, der har behov for
kontanthjælp, sygedagpenge, beskæftigelsesinitiativer, revalidering eller
førtidspension.
Arbejdsmarkedsafdelingen har to projekter:
a. Projekt arbejdsfastholdelse, hvor man forsøger at fastholde borgere, der
får sygedagpenge, på arbejdsmarkedet finansieret af midler fra
socialministeriet i 3 år.
b. Et projekt, der udbygger aktiveringsindsatsen projekt -Stationen” med
henblik på opfyldelse af den ny lov om aktiv socialpolitik, der træder i
kraft 1. juli 1998 finansieret inden for rammen.
Sikringsafdelingen beskæftiger sig med voksne, der skal have lovbestemte
ydelser som f.eks. udbetaling af pensioner, boligstøtte samt
børnefamilieydelser og underholdsbidrag.
Familieafdelingen beskæftiger sig med familier med børn, der har behov
for hjælp ifølge bistandsloven fra socialrådgiver eller fra psykolog,
talehørepædagog, støttepædagog eller ungevejleder. Derudover har
Familieafdelingen konsulentopgaver i forhold til lærere og pædagoger i.
kommunen.
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Familieafdelingen har to projekter der er finansieret af midler fra
socialministeriet. Det ene er evaluering af dagbehandlingsstedet Arups Hus,
det andet er et projekt for unge, der intensiverer det opsøgende gadearbejde.
Sundhedsplejerskerne har ønsket at høre til i Familieafdelingen og flytter
hertil 1. maj 1998.
Kommunens to dagbehandlingssteder Arups Hus og Pavillonen hører til
Familieafdel ingen.
Personale.
Ledelse: De tre lederstillinger, der har været i afdelingen nemlig to
afdelingslederstillinger og en forvaltningschefstilling reduceres til to
lederstillinger, en områdeleder og en souschef (stillingsbetegnelserne er
endnu ikke afgjort).
Nogle opgaver, der i dag varetages af en leder, delegeres ud til forskellige
medarbejdere, foreløbigt er det planlagt i Familieafdelingen.
Den sidste lederstilling bruges til at styrke det administrative område. Ny
lovgivning har medført ekstra administrative opgaver på flere områder bl.a.
beskæftigelsen.
Medarbejdere. Der arbejdes på at koordinere 14 ubesatte
socialrådgivertimer med nogle midlertidige stillinger til styrkelse af arbejdet
med revalidering.
Samarbejde. Sammenlægningen skal styrke samarbejdet mellem
afdelinger. Der er specielt behov for at styrke samarbejdet mellem
socialrådgiverne både på sagsniveau og generelt fagligt. Etablering af de to
afdelinger i 1995 har skabt en forenklet sagsbehandling både for borgere og
for personale, men der er familier, hvor begge afdelinger er involverede.
Her kan vi med fordel forbedre koordinering af indsatserne fra de
forskellige afdelinger.
Det planlægges derfor at holde fællesfaglige møder for socialrådgivere og
etablering af sagsteam, når medarbejdere fra begge afdelingerne er
involveret.
Endelig planlægges fællesmøder for afdelingerne, dog sådan at ingen får
mere mødeaktivitet samlet selvom afdelingsmøder i de to afdelinger
bevares. ‘
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31. Økonomirapportering
00.01002 F4085
pech
,/. Regnskabsrapport udskrevet 13.03.1998 medsendes dagsordenen.

-

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Det indstilles, at etablering af omklædningsrummene ved svømmehalen
udgår af bygge- og anlægsstoppet, da der er indgået kontrakt, inden
beslutningen om bygge- og anlægsstop blev vedtaget.
Det blev noteret, at dagplejen har et overforbrug i forhold til budgettet
grundet fleksibel normering for overholdelse af pasningsgarantien.
Budgetoverskridelsen tages op ved næste møde.
Udvalget afventer Ledergruppens udmelding vedrørende besparelser på
baggrund af Byrådets beslutning.
I øvrigt tages økonomirapporteringen til efterretning.

32. Udbygning af Lindegårdskolen
82.20.04003
Pech
a. Definering af projektets omfang som baggrund for udarbejdelse af
byggeprogram
Skolens ønsker fremlægges på mødet

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Punktet er udgået.

......

b. Valg af udbudsform
På mødet vil der foreligge indstilling.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Punktet er udgået.
c. Valg af byggerådgiver
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Punktet er udgået.
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33. Udbygning af Uvelse Skole
82.20.00G01
Pech
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a. Udbudsform og licitation
Orientering og redegørelse vedrørende udbudsformen i relation til
beslutningen på byggeudvalgsmødet den 11. november 1997.
./. Der vedlægges redegørelse ved bilag fra arkitektfirmaet Krogh Hansens
Tegnestue af den 30,03.1998 og på mødet vil arkitekt Torben Krogh Hansen
og ingeniør Kell-lb Dahlager fra ingeniørfirmaet Dines Jørgensen og Co.
om ønskeligt redegøre nærmere for udbudsformen.

b. Hovedprojekt og udnyttelsesgrad
Forelæggelse af udsnit af hovedprojektet ved arkitekt og ingeniør samt
redegørelse for overskridelse af bebyggelsesprocent, herunder ved
dispositionsmulighed for evt. senere udbygning af skolen.
./. Bilag ang. beregning af bebyggelsesprocent med situationsplan samt
hovedtidsplan vedlagt.
c. Licitationsresultat samt stillingtagen til arbejdets udførelse iht.
vedlagte tidsplan
Forelæggelse af økonomisk oversigt på grundlag af licitationsresultatet ved
arkitekt og ingeniør, herunder oplæg til eventuelle besparelser og reducering
af arbejdets omfang i relation til rammebeløbet og skolens ønsker.
^
Arkitekt- og ingeniørfirmaet vil sammen med skolens ledelse inden mødet
udarbejde ovennævnte økonomiske oversigt på grundlag af rammebeløbet,
som oplæg til drøftelse på mødet med henblik på indstilling og beslutning
om arbejdets udførelse samt overdragelse af arbejdet til lavestbydende
entreprenører/entreprenør.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Udvalget afventer revideret byggeprojekt og konsekvensberegninger heraf.

34. Etablering af køkken på Sundhedscentrets vestgang.
82.04005 ..F4207
Pech
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Indledning
Sundhedscentret søger om frigivelse af kr. 130.000 på rammeinvestering i
1998 til modernisering af køkken på vestgangen og flytning af frisørsalon.
Sagsfremstilling
Moderniseringen er planlagt således, at den svarer til østgangens
køkkenindretning, der blev etableret i forbindelse med den nye dagligstue.
Samtidig er nuværende placering af frisørsalon uhensigtsmæssig, hvorfor
salonen er planlagt flyttet til kælderlokale under demensafsnit.
Økonomi
Tilbud fra Handy Byg:
Modernisering af køkken
kr. 95.300
Flytning af frisørsalon
kr. 25.600
Uforudsete udgifter
kr. 9.100
I alt
kr.130.000
Der er afsat kr. 618.000 i investeringsramme på Sundhedscentret i 1998.
Teknisk forvaltning kan anbefale projektforslaget.
Forslag til beslutning:
At udvalget tager stilling til frigivelse af kr. 130.000 af investeringsrammen
på Sundhedscentret.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Etablering af køkken på vestgangen som foreslået godkendes. Frigivelse af
130.000 kr. udsættes til efter ophævelse af bygge- og anlægsstoppet.
v

35. Boligbelægning på Sundhedscentret.
16.07.00000 F4200
pech
Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget bedes indstille en manglende indtægt på
Sundhedscentret for 1998.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 25. marts at tilbagesende sagen om
boligtilpasning på Sundhedscentret til fornyet behandling i Borger og
Virksomhedsudvalget.
I mellemtiden har belægningen på Sundhedscentrets boliger ændret sig
således:
Permanente borgere Slangerup Kommune:
27
Gæsteophold Slangerup borgere:
1
Udenbys borgere:
21
I alt
49
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Der er givet betalingstilsagn for udenbys borgere og det forventes, at alle
boliger er genbesat fra 1. maj 1998.
Økonomi
Under forudsætning af fuld belægning fra 1. maj vil den manglende indtægt
for 1998 udgøre kr. 800.000
Forslag til beslutning:
at udvalget indstiller en manglende indtægt på Sundhedscentret for 1998 på
kr. 800.000
at udvalget nøje følger boligbelægningen
at der ved budgetlægningen for 1999 og overslagsår tages stilling til en evt.
boligtilpasning
,
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Forslag til beslutning efterfølges.

36. E tablering a f P-pladser ved Sundhedscentret
A nlæ gsregnskab
05.05.05.P20 F4126
pech
BEVILLING:
Bevilling 1 9 9 7 ^■:'^vv:■ ^ ^v;v\\v /vv/.;
Bevilling i alt

^

:

\

v;:-,:;

v-^::■v;vV: a

183.520,00
183.520,00

FORBRUG:
184.540,00

Poster iflg. tilbudsliste incl. Planter, SF-stensoverkørsel
og opkørsel ved sti
Forbrug i alt

184.540,00
1.020,00

| Merforbrug
Alle beløb er excl. moms.
Regnskabskontoret, den 23. marts 1998:
Ingen bemærkninger.
Forslag til beslutning
At udvalget godkender anlægsregnskabet.
B orger og V irksom hedsudvalget den 14. april 1998
Udvalget godkender anlægsregnskabet.
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37. Fleksibel normering af Sundhedscentrets
"udearbejdende" personale
81.01.03G01
pech
Indledning
Der ansøges om at få godkendt forslag til fleksibel normering for
"udearbejdende" personale ved Sundhedscentret.
Sagsfremstilling
Der er godkendt en samlet normering til plejen på Sundhedscentret.
^
Denne normering er beregnet på grundlag af en plejenorm på 1,1
fuldtidsstilling pr. beboer i demensafsnittet og 0,8 fuldtidsstilling pr. beboer
i somatiske afsnit.
Normeringen til de eksterne distrikter er beregnet på en fast plejenorm på
413 t/ugentlig (konfrontationstimer)- uanset, at visitationen udviser et
større/mindre antal behovstimer.
I praksis varierer antallet af visiterede timer betydeligt mellem månederne,
og i 1997 har antallet ligget højere end den givne normering muliggør.
o
Der foreslås derfor følgende:
• at den nuværende visitationspraksis fastholdes
• at den givne normering tager udgangspunkt i, at der kan ydes 413
konfrontationstimer pr. uge i eksterne distrikter
• at der foretages tilpasning i normeringen til eksterne distrikter på
grundlag af et kvartals gennemsnitligt visiterede timer i dagvagten
• at tilpasningen foretages ved afvigelser på mere/mindre end 5,3 %
svarende til 22 timers ugentlig konfrontationstid
• at der for hver 22 timers afvigelse +/- gives tilpasning i normeringen
med samme timetal
.
Forslag med bilag udarbejdet af virksomhedsleder, Bente Sørensen - er
indlagt i medlemmernes mappe.
Økonomi
Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til en normering, der ligger ud
over 413 ugentlige konfrontationstimer i eksterne distrikter.
Forslag til beslutning:
At udvalget tager stilling til forslaget om fleksibel normering i eksterne
distrikter.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Fleksibel normering anbefales, dog således at grundnormeringen på 413
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timer hæves eller nedsættes med en medarbejder for hver 25 visiterede timer
pr. uge. Normeringen kan maksimalt hæves med 50 timer ugentligt fra 1.
maj 1998. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 1998 og
450.000 kr. i overslagsårene.

38. Idrætspolitisk Handlingsplan
00.01P22 F4136
pech

Indledning
Byrådet godkendte på sit møde d.25/2-98 en tidsplan for udarbejdelse af en
idrætspolitisk handleplan.
På et orienteringsmøde d.9/3-98 var alle idrætskredse inviteret til en
drøftelse af det kommende arbejde - herunder et arbejdskommissorium med
følgende indhold:
- udarbejde en statusplan for idrætslivet
- udforme nye vedtægter for en ændret Idrætsbestyrelse
- udarbejde overordnede målsætninger og visioner for idrætslivet
v
- udarbejde en konkret handlingsplan for de kommende 10 år
^
På mødet blev forslaget til ændrede vedtægter for Idrætsbestyrelsen drøftet
med særlig vægt på Id rætsbesty reisens sammensætning. Konklusionen var
her, at repræsentanterne skulle vælges fra en bredere kreds end de
foreslåede 5 medlemmer valgt af Idrætsunionen.
<
Borger og Virksomhedsudvalget drøftede sagen på sit møde den 10. marts
1998. Her godkendte man kommissorium for arbejdet med udarbejdelse af
en idrætspolitisk handlingsplan.
Udarbejdelse af statusplan for idrætslivet blev ligeledes igangsat.
Forslag til nye vedtægter for Idrætsbestyrelsen blev også drøftet. ;
^
Forslaget, der blev orienteret om den 9. marts 1998, er foreslået ændret
således: ”5 medlemmer valgt af Idrætsunionen” ændres til ”6
medlemmer valgt af og blandt kredse, der har idræt som aktivitet i
Slangerup Kommune”.
Inden indstilling til byrådet blev Idrætsbcstyrelsen og
Folkeoplysningsudvalget bedt om at udtale sig til forslaget.

^

Forslag til ny vedtægt samt oversigt over idrætskredse i Slangerup
Kommune er indlagt i sagen.
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Folkeoplysningsudvalget og Idrætsbestyrelsen er fremkommet med
enslydende ændringsforslag;
Forslag til vedtægter for Idrætsbestyrelsen anbefales med følgende
ændringer i kapitel 3 § 3 stk. 1. c;
”5 medlemmer valgt blandt kredse, der er medlem af Idrætsunionen og 2
medlemmer valgt blandt kredse udenfor Idrætsunionen, der har idræt som
aktivitet i Slangerup Kommune”.
Forslag til beslutning
at udvalget fremkommer med indstilling til ny idrætsvedtægt.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Det indstilles, at vedtægterne for Idrætsbestyrelsen vedtages med følgende
ændringer i kapitel 3 § 3 stk. 1. c;
”5 medlemmer valgt blandt kredse, der er medlem af Idrætsunionen og 2
medlemmer valgt blandt kredse udenfor Idrætsunionen, der har idræt som
aktivitet i Slangerup Kommune”.

39. Mål for læse/skriveundervisning ved skolerne i Slangerup
Kommune
17.01.10P16 F4178
pech
Indledning
Et oplæg om mål for læse/skriveundervisningen foreslås godkendt som
gældende for skolerne i Slangerup Kommune
Sagsfremstilling
Slangerup Byråd har godkendt Undervisningsministeriets vejledende
læseplan i dansk som gældende læseplan for skolerne i Slangerup
Kommune.
Læseplanen for dansk beskriver overordnet: formål, færdighedsområder og
fagets indhold suppleret med en undervisningsvejledning.
v
^
1 det vedlagte oplæg er der angivet mere præcise mål for
læse/skriveindlæringen på det enkelte klassetrin.
Disse mål foreslås gældende for skolerne i Slangerup Kommune.

^

^

Målene er udarbejdet af en bred gruppe af læse/stavekonsulenter i Danmark,
der både teoretisk og praktisk har arbejdet med danskundervisningen i
mange år.
61 •
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Beskrivelsen om: "Mål for læse/skriveundervisning" er primært tænkt som
en orientering for forældrene.
Det er her vigtigt at understrege, at de opgivne mål er generelle og
, gennemsnitlige.
Målene er ikke et udtryk for, hvor langt forældre kan forvente, at hver enkel
elev skal være nået.
Flere elever har brug for mere tid til målene, og andre elever er nået længere
end beskrivelsen.
Forslaget har været til udtalelse i skolebestyrelsene med følgende
konklusioner:
Skolerne kan anbefale, at målene indgår som bilag til
skolebestyrelsesvedtægten som er gældende for skolerne i Slangerup v ■
Kommune.
Skolerne kan også anbefale, at målene opsættes i en folder som
forældreorientering. Her anbefaler Lindegårdskolen den udgivet i en folder,
som en meget overordnet orientering.
Udtalelserne er indlagt i sagen.
Forslaget er indlagt i medlemmernes mappe.
Forslag til beslutning
At udvalget godkender:
• at målene er gældende for skolerne i Slangerup Kommune
• at beskrivelsen på målene indgår som bilag til skolestyrelsesvedtægten
• at beskrivelsen opsættes i en folder, der kan udleveres til forældre

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Forslag til beslutning godkendt.

.

40. Projekt Læring.
17.01.00A26
pech

Indledning
Styregruppen for projekt Læring har udarbejdet indstilling for det videre
forløb i projektet.
Sagsfremstilling
I juni måned 1997 besluttede byrådet, at "Læring" i førskole- og
folkeskoleområdet skulle være indsatsområde i byrådsperioden 1998 - 2001.
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Målet skulle være at udvikle indhold, metoder, organisationsformer og
stukturer, der i højere grad opfylder intentionerne i folkeskoleloven og de
krav, samfundet i øvrigt stiller.
Der blev nedsat en styregruppe, der refererede til Borger og
Virksomhedsudvalget.
Styregruppen blev bedt om at udarbejde forslag til et kommissorium, der
skulle godkendes politisk, før arbejdet kunne igangsættes.
Man blev enige om at tilknytte ekstern bistand fra Danmarks Pædagogiske
Institut (DPI), der fik til opgave at samle og koordinere de konkrete oplæg.
På baggrund af disse skulle DPI udarbejde forslag til handleplan. De
politiske beslutninger skulle være afklaret, så nye tiltag kunne iværksættes
fra 1. august 1998.
Dette forslag til handlingsplan har DPI nu udarbejdet. Forslaget blev
gennemgået
på
styregruppemøde
den
16.
februar
98,-for
virksomhedslederne den 18. februar 1998 og for bestyrelserne på
koordinerende fællesrådsmøde den 19. februar 1998.
Det er styregruppens generelle opfattelse, at forslaget meget konkret
giver svar på kommissoriets indhold og også opfylder de forventninger,
styregruppen har haft til opgaveløsningen.
Styregruppen vil samtidig fastslå, at forslaget er en helhed, hvor det vil være
vanskeligt at udtage/ændre delemner - uden, at det får indflydelse på
forslagets pædagogiske helhed.
Styregruppen indstiller på denne baggrund DPI's forslag til handleplan
for projekt Læring - med følgende ændringer i henhold til
kommissoriet:
1. Styregruppen indstiller forslaget om rullende skolestart (forslag 4 med
de tre indskolingsår som et samlet hele), beslutning om igangsættelse
udsættes til et senere tidspunkt i indsatsforløbet.
'
Eventuel forsøgsordning kan igangsættes.
2. Den politiske beslutning gennemføres ifølge tidsplan fra Projekt Læring
- men nye tiltag iværksættes først fra 1. august 1999.
I perioden inden planlægges og realiseres forslagets indhold.
Konkret indstiller styregruppen følgende forslag for de fire delemner til
beslutning:
1) Overordnede pædagogiske planer for førskoleområdet.
a)

Pædagogisk plan skal indeholde beskrivelse af:
- mål
- metoder
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- forslag til indhold
- forslag til konkrete aktiviteter
- forslag til evalueringsformer
- forslag til organisation

........

.... ....

.......

b)

Udarbejdelse af samtaleskemaer ved overgang fra en virksomhed til

c)

Opdeling af virksomheder.i tre distrikter.
Forvaltning og virksomhedsledere udarbejder konkret forslag.

d)

-

Samarbejdsstruktur med parallelt arbejdende grupper A, B, C.
Kursusgruppen (gruppe B i 1998/99) udarbejder forslag til punkt a og
b).

2) Rullende skolestart
Beslutning udsættes for rullende skolestart.
Forsøg med rullende skolestart fra andre kommuner følges, og
dialogen med virksomheder og forældre fortsætter.
Forslag for tidligere SFO-start for kommende børnehaveklassebørn
udarbejdes.
Konkret forslag udarbejdes af forvaltning og skole/SFO-ledere.
^
3) Længere skoledag.
Konkret forslag omfattende bh.kl-3. kl. udarbejdes af forvaltning og
virksomhedsledere herunder SFO-ledere efter forslagets principper.
4) Lærernes og pædagogernes nve arbejdsområder.
Kursusgruppen fremsætter forslag efter forslagets principper.
Afslutningsvis indstiller styregruppen:
•
•
•
•

at styregruppen opretholdes.
at DPI indgår i det videre forløb.
(koordinator mellem kursusgruppe - virksomheder og styregruppe)
^
at udarbejdelse af virksomhedsplan for berørte virksomheder udsættes til
1/3-1999.
at styregruppen foretager en løbende evaluering.

Borger og Virksomhedsudvalget sendte forslaget til høring hos alle
involverede virksomhedsbestyrelser.
Høringssvarerne er nu indgået, og en kopi er indlagt i medlemmernes
mappe.
Af høringssvarerne fremgår det, at samtlige bestyrelser er positive overfor
Projekt Læring. Der er i det følgende givet en, kort opsummering af
indholdet i høringssvarerne.
64

en anden.

Borger og Virksomhedsudvalget
14. april 1998

Slangerup
Kommune

Ad 1) Overordnede pædagogiske planer for førskoleområdet
Flere bestyrelser nævner i den forbindelse ekstra ressourcer til arbejdet.
Enkelte svar udtrykker betænkelighed ved en distriktsopdeling/men der ses
også fordele, da f.eks. samarbejdet mellem dagpleje og børnehave fremmes.
Af et par svar fremgår det, at der ønskes en ændret sammensætning af de
foreslåede arbejdsgrupper.
En enkelt bestyrelse nævner, at forældrene skal inddrages i arbejdet med
udarbejdelse af samtaleskemaer.
Ad 2) Rullende skolestart
Hovedparten af svarerne bakker op om det fremlagte forslag. En enkelt
bestyrelse udtrykker undren over, at den rullende skolestart udsættes.
^
Der er delte meninger om tidligere SFO-start. En del høringssvar udtrykker
betænkelighed ved, at skolestart og SFO-start ikke følges ad. Enkelte
efterlyser en konkretisering af det aktuelle starttidspunkt.
^
^
Ad 3) Længere skoledag.
Alle høringssvar tilslutter sig en længere skoledag.
Ad 4) Lærernes og pædagogernes nye arbejdsområder.
Der er opbakning til forslaget. Der bliver i et par høringssvar nævnt, at der
skal være enighed om samarbejdsmodellen mellem pædagoger og lærere.
I øvrigt nævnes uddannelse og opkvalificering i et enkelt høringssvar, og et
par høringssvar berører de fysiske rammers udformning samt information til
forældrene i forhold til projektet. Ressourcespørgsmålet tages også op i en
del af høringssvarerne.
Opsamlende kan det siges, at der er opbakning til det videre forløb i Projekt
Læring - dog skal de enkelte arbejdsgruppers sammensætning samt tidligere
SFO-start overvejes og eventuel beskrives nærmere.
Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at bestyrelserne vil blive hørt i alle
konkrete forslag, der indstilles af styregruppen.
Forslag til beslutning:
at styregruppens indstilling anbefales medfølgende tilføjelse:
-sammensætningen af de enkelte arbejdsgrupper revideres.

^

^
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Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Forslag til beslutning anbefales.
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41. Valg til skolebestyrelserne
84.10A16 F4206
pech
Indledning
Skolebestyrelserne ved Uvelse Skole, Byvangskolen og Kingoskolen
anmoder om at få udpeget et byrådsmedlem til skolebestyrelserne.
Sagsfremstilling
Ifølge skolestyrelsesvedtægtens § 4 vælger Borger og Virksomhedsudvalget
blandt sine medlemmer byrådets repræsentant til skolebestyrelserne. Det
kan oplyses, at Lindegårdskolens evt. anmodning først kan behandles på
majmødet, da den nye bestyrelse endnu ikke er konstitueret.
Forslag til beslutning:
at udvalget vælger et medlem til hver af de tre bestyrelser.
Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998
Anne Mette Worch udpeget til Uvelse Skole.
Jens Lindgren udpeget til Byvangskolen.
y
tf/* ’
May Andersen udpeget til Lmdegårdskoten. fr/n& os*ko
Jens Jensen udpeget til Lindegårdskolen, såfremt skolen fremsætter ønske
om byrådsrepræsentant.

Meddelelser til pressen

out

Eventuelt
Intet
Mødet slut Id.: 17.55
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Barbara Sibo
Fra:
Sendt:
T il:
C c:
Em ne:

Hanne Dollerup
20. april 1998 08:41
Barbara Sibo
Peder Christensen
beslutninger fra B og V I april

Hej!
Jeg har været inde og rette i beslutningerne fra sidste b og v møde. May har gjort mig opmræksom på, at hun er
valgt som repræsentant ved Kingoskolen i stedet for ved Undegårdskolen - jeg har skrevet af efter Jens's notater,
men er da selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke undrede mig over, at både May og Jens var skrevet på ved
Undegårdskolen!
Nå - jeg håber, at du vil rette fejlen i selve beslutningsprotokollen.
Jeg ved ikke, om pressen eventuelt skal have rettelsen.
Hilsner fra

Hanne Dollerup
lokal 635
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