O v e r e n s k o m s

t

om
skol efor"bund mellem
Frederikssund og Oppesundby kommuner.

A. Sløjd- og husholdningsundervisning.
1,
Frederikssund kommune forpligter sig til at modtage børn af 6. og 7* årgange fra
Oppe-Sundby kommune til undervisning i sløjd og husgerning i Frederikssund en enkelt
dag om ugen.
2.
Oppe-Sundby kommunes vederlag til Frederikssund kommune fastsættes pr. årlig skematime å 5o minutter til

72o

og 88o kr. for henholdsvis sløjd og husgerning. De nævnte

beløb ændres med statens honorartillæg, således at de fornævnte tal svarer til et ho~
norartillæg af loo

Betalingen for finansåret forfalder til udbetaling den 1, okto"

ber.
B, Undervisning i hjælpeskolen, eksamensmellem"
skolen med realklasse og H* frie mellemskole
klasse. (8. klasse).
3*
Frederikssund kommune forpligter sig til at modtage børn fra Oppe-Sundby kommune
til undervisning i hjælpeskolen fra 2' skoleårs begyndelse, eksamensmellemskolen med
realklasse og 4' eksamensfri mellemskoleklasse ved Frederikssund kommunes skolevæsen
til skolegangens afslutning.
4.
Oppe-Sundby kommunes vederlag til Frederikssund kommune fastsættes således:
På grundlag af den årlige skoleindberetning pr. 1. januar for de forløbne kalen
derår fordeles udgifterne i det indeværende finansår i forhold til det antal børn, hver
enkelt kommune har gående i Frederikssund skole.
Til skoleudgifter henregnes alle løbende udgifter som lønninger med fradrag af
tilskud fra skolefonden og undervisningsministeriet m.m., undervisningsmidler, lys,
varme, rengøring, skolelæge, skoletandpleje, vedligeholdelse samt renter og afskrivnning m.m.
Følgende udgifter holdes uden for overenskomsten?
Tilskud til private skoler samt ungdoms- og aftenskoler.
Befordringsudgifter for børn fra Oppe— Sundby kommune til og fra skolen i Frede
rikssund bæres alene af Oppe-Sundby kommune.
3Betalingen erlægges således:
Et forskud svarende til halvdelen af Oppe-Sundby kommunes ydelse for forrige fi
nansår erlægges til Frederikssund kommune den 1. oktober. Restbeløbet betales ved fi
nansårets udløb.
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6.
I det omfang, beboerne fra Oppe-Sundby kommune agter at søge ungdoms- og aftensko
ler oprettet med tilskud fra Frederikssund kommune* er Oppe-Sundby kommune forpligtet
til særskilt at "betale en forholdsmæssig andel af udgiften i forhold til elevtallet fra
de enkelte kommuner.
7.
Frederikssund "byråd er forbundets styrelse.
Frederikssund kommunes skolekommission fungerer som skolekommission for skolefor
bundet. Formanden for Oppe-Sundby

skolekommission er berettiget til at deltage i

Frederikssund skolekomssions møder, men uden stemmeret.
Med det for øje at tilstræbe skolemæssig enhed afholdes under forsæde af lederen
for Frederikssund kommunes skolevæsen hvert år mindst

et årligt møde med samtlige lærer

kræfter fra de interesserede kommuner.
C. Fælles bestemmelser.
8

.

Overenskomsten stadfæstes af undervisningsministeriet, når indenrigsministeriet
efter forud indhentet erklæring fra Frederiksborg amtsråd har godkendt fællesskabets
stiftelse og reglerne for dets ophør.
Overenskomsten kan opsiges af en af de interesserede kommunalbestyrelser med in
denrigsministeriets godkendelse med J års varsel til udgangen af et skoleår, men om
fatter ikke børn fra Oppe-Sundby kommune, der allerede har påbegyndt skolegangen i
Frederikssund skole.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse afgøres af indenrigs
ministeriet efter forud indhentet udtalelse fra Frederiksborg

amtsråd.

9.
Overenskomsten træder i kraft 1, august 1957*
Godkendes.
Undervisningsministeriet, den 3o* april 1958*
P. M. V.
E. B.
Johan Deichmann.

O v e r e n s k o m s t
mellem
Frederikssund og Græse-Sigerslevvester kommuner.

1.
Frederikssund kommune forpligter sig til at modtage undervisningspligtige børn fra
6. skoleårs begyndelse fra Græse-Sigerslevvester kommune til undervisning ved Frederiks
sund kommunale skolevæsen til skolegangens afslutning, herunder til udgangen af

4*

klas

se i den eksamensfri mellemskole og realklassen.
For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning, kan overflytningen til
Frederikssund skole allerede finde sted fra 2,- skoleårs begyndelse.
2»
Græse-Sigerslevvester kommunes årlige vederlag til Frederikssund kommune fastsat
tes således:
På grundlag af den årlige skoleindberetning pr. 1 ’ januar for det forløbne kalen
derår fordeles udgifterne i det indeværende finansår i forhold til det antal børn hver
enkelt kommune har gående i Frederikssund skole.
Til skoleudgifter henregnes alle løbende udgifter som lønninger med fradrag af
tilskud til skolefonden og undervisningsministeriet m»mf, undervisningsmidler, lys,
yarmé, rengøring, skolelæge, skoletandpleje, vedligeholdelse samt afskrivning1
’og ren
ter m.v.
Følgende udgifter holdes uden for overenskomsten:
Tilskud til private skoler samt ungdoms- og aftenskoler.
Befordringsudgifter for børn fra Græse-Sigerslevvester kommune til og fra skolen
i Frederikssund bæres alene af Græse-Sigerslevvester kommune.
3.
Betalingen erlægges således:
Ben 1. oktober betaler Græse-Sigerslevvester kommune for hvert barn, der går i
skolen denne dato, samme beløb som skal betales for det foregående finansår, og samti
dig efterbetales eller tilbagebetales differencen mellem det forskudsvis betalte beløb
og det endelig opgjorte beløb.

4.
I det omfang beboere fra Græse-Sigerslevvester kommune agter at søge ungdoms- og
aftenskoler oprettet med tilskud fra Frederikssund kommune er Græse-Sigerslevvester
kommune forpligtet til særskilt at betale forholdsmæssig andel af udgiften i forhold
til elevtallet fra de enkelte kommuner.

Frederikssund byråd er forbundets styrelse.
Frederikssund kommunes skolekommission fungerer som skolekommission for skolefor
bundet. Formanden for Græse-Sigerslevvester kommunes skolekommission er berettiget til
at deltage i Frederikssund skolekommissions møder men uden stemmeret.
Med det for øje at tilstræbe skolemæssig enhed afholdes under forsæde af lederen
for Frederikssund kommunes skolevæsen hvert år mindst et årligt møde med samtlige læ
rerkræfter fra de interesserede kommuner.
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6

Overenskomsten stadfæstes-: af undervisningsministeriet, når indenrigsministeriet
efter forud indhentet erklæring fra fradefikshorg amtsråd har godkendt fællesskabets
stiftelse og reglerne for dot s ophør.,

..

Overenskomsten kan opsiges af en .af...-de interesserede kommunalbestyrelser med inden
rigsministeriets godkendelse med 1 års varsel til udgangen af et skoleår, men omfatter
ikke børn fra Græse-Sigerslevvester kommune, der allerede har påbegyndt skolegang i
Frederikssund skole. •

1 :: '

;

.. "

_

Alle..;ty iv 1s.sp ør g smal., vedrørende •overenskomstens ’f ors tåelse afg ø r e s af. indenrigsmin.is teriet.,efter, forud.•indheiitet udtalelse fra Frederiksborg amtsråd-.'

Overenskomsten'træder 1 kraft 1. augast 1937*.

i.

',u; , i
;r:
., :v,n.

Græse-Sigerslewester sogneråd, den 4* marts 1957*
Axel Nielsen
Fmd.
Frederikssund byråd, den 7- marts 1957.
P. b. v.
Carl Bruun.

j. nr. 1931/ 57Godkendes.
Undervisningsministeriet, den 28. maj 1958*
P. M. V.
E. B.
Johan Beichmann.
kst.fm.

u.
lu h e'Ur
;;

O v e r e n s k o m s t
mellem
Frederikssund og Snostrup kommuner

1.
Frederikssund kommune forpligter sig til at modtage undervisningspligtige dørn fra
Snostrup kommune til undervisning ved Frederikssund kommunes skolevæsen til skolegangens
afslutning, herunder til udgangen af 4* klasse i den eksamensfri mellemskole og real
klassen.
2.
Snostrup kommunes vederlag til Frederikssund kommune fastsættes således:
På grundlag af den årlige skoleindberetning pr. 1. januar for det forløbne kalender
år fordeles udgifterne i det indeværende finansår i forhold til det antal hørn, hver
enkelt af de to kommuner har gående i Frederikssund skole.
Til skoleudgifter henregnes alle løbende udgifter som lønninger med fradrag af til
skud fra skolefonden, undervisningsmidler, lys, varme, rengøring, skolelæge, skoletandpleje, vedligeholdelse samt afskrivning og forrentning.
Følgende udgifter holdes uden for overenskomstens Tilskud til private skoler samt
ungdoms- og aftenskoler.
Befordringsudgifter for børn fra Snostrup kommune til og fra skolen i Frederikssund
bæres alene af Snostrup kommune.

3

*

Betalingen erlægges således:
Den 1. oktober betaler Snostrup kommune for hvert barn, der går i skolen denne da
to, samme beløb som skal betales for det foregående finansår, og samtidig efterbetales
eller tilbagebetales differencen mellem det forskudsvis betalte beløb og det endelig
opgjorte beløb.

4

*

I det omfang beboere i Snostrup kommune agter at søge ungdoms- og aftenskoler op
rettet med tilskud fra Frederikssund kommune, er Snostrup kommune forpligtet til sær
skilt at betale en forholdsmæssig andel af udgiften i forhold til elevtallet fra Sno
strup kommune.

5

*

Snostrup sogneråd vælger blandt de skolesøgende børns forældre en repræsentant,
der - uden stemmeret - kan deltage i Frederikssund skolekommissions møder.
Valgperioden er sammenfaldende med skolekommissionen.

6

.

Overenskomsten søges stadfæstet af undervisningsministeriet, når indenrigsmini
steriets og amtsrådets godkendelse foreligger.
Overenskomsten kan opsiges af en af de interesserede kommunalbestyrelser med in
denrigsministeriets godkendelse med 3 års varsel til udgangen af et skoleår, men omfat
ter ikke børn fra Snostrup kommune, der allerede har påbegyndt skolegangen i Frederiks-

sund skole.

7.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse afgøres af indenrigs
ministeriet efter forud indhentet udtalelse fra Frederiksborg amtsråd*
Overenskomsten, der afløser overenskomst af 1. april 1954* træder i kraft 1,
april 1956.
Frederikssund byråd

Snostrup sogneråd, den 16.juli 195^ *

Carl Bruun.

Valdemar Frelsen.

vb j. nr.

452/57
Godkendes.

Undervisningsministeriet, den 21. august
P. M. V.
Hans Kjems.

1957*

O v e r e n s k o m s t
mellem
Frederikssund og Strø kommaner.

1.
Frederikssund kommune forpligter sig til at modtage undervisningspligtige børn
fra 6. skoleårs begyndelse fra Strø kommune til undervisning ved Frederikssund kom
munale skolevæsen til skolegangens afslutning, herunder til udgangen af 4* klasse i
den eksamensfri mellemskole og realklassen.
For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning, kan overflytningen
til Frederikssund skole allerede finde sted fra 2. skoleårs begyndelse,

.

2

Strø kommunes årlige vederlag til Frederikssund kommune fastsættes således:
På grundlag af den årlige skoleindberetning pr. 1' januar for det forløbne ka
lenderår fordeles udgifterne i det indeværende finansår i forhold til det antal børn
hver enkelt kommune har gående i Frederikssund skole.
Til skoleudgifter henregnes alle løbende udgifter som lønninger med fradrag af
tilskud til skolefonden og undervisningsministeriet m.m., undervisningsmidler, lys,
varme, rengøring, skolelæge, skoletandpieje, vedligeholdelse samt afskrivning og ren
ter m.v.
Følgende udgifter holdes uden for overenskomsten:
Tilskud til private skoler samt ungdoms- og aftenskoler.
Befordringsudgifter for børn fra Strø kommune til og fra skolen i Frederikssund
bæres alene af Strø kommune.
3.
Betalingen erlægges således:
Den 1. oktober betaler Strø kommune for hvert barn, der går i skolen denne dato,
samme beløb som skal betales for det foregående finansår, og samtidig efterbetales
eller tilbagebetales differencen mellem det forskudsvis betalte beløb og det endelig
opgjorte beløb.

4

*

I det omfang beboere fra Strø kommune agter at søge ungdoms- og aftenskoler op
rettet med tilskud fra Frederikssund kommune er Strø kommune forpligtet til særskilt
at betale forholdsmæssig andel af udgiften i forhold til elevtallet fra de enkelte
kommuner.
5*
Frederikssund byråd er forbundets styrelse.
Frederikssund kommunes skolekommission fungerer som skolekommission for skolefor
bundet. Formanden for Strø kommunes skolekommission er berettiget til at deltage i
Frederikssund skolekommissions møder men uden stemmeret.
Med det for øje at tilstræbe skolemæssig enhed afholdes under forsæde af lederen
for Frederikssund kommunes skolevæsen hvert år mindst
lærerkræfter fra de interesserede kommuner.

et årligt møde med samtlige
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Overenskomsten stadfæstes af undervisningsministeriet, når indenrigsministeriet
efter forud indhentet erklæring fra Frederiksborg amtsråd har godkendt fællesskabets
stiftelse og reglerne for dets ophor.
Overenskomsten kan opsiges af en af de interesserede kommunalbestyrelser med in
denrigsministeriets godkendelse med 3 års varsel til udgangen af et skoleår, men om
fatter ikke børn fra Strø kommune, der allerede har påbegyndt skolegang i Frederiks
sund skole.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse afgøres af indenrigs
ministeriet efter forud indhentet udtalelse fra Frederiksborg amtsråd.
7*
Overenskomsten træder i kraft 1. august 1957Strø sogneråd, den 4* marts 1957*
Olaf Poulsen,
Frederikssund byråd, den 7* marts 1957*
P. b. v.
Carl Bruun.

j.nr.1931/57.
Godkendes.
Undervisningsministeriet, den 11. juni 1958*
P. M. V.
E. B.
Hans Kjems
kst.
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Overenskomsten stadfæstes af undervisningsministeriet, når indenrigsministeriet
efter forud indhentet erklæring fra Frederiks oorg amtsråd har godkendt fællesskabets
stiftelse og reglerne for dets ophør.
Overenskomsten kan opsiges af en af de interesserede kommunalbestyrelser med in
denrigsministeriets godkendelse med 3 års varsel til udgangen af et skoleår, men om
fatter ikke børn fra Strø kommune, der allerede har påbegyndt skolegang i Frederiks
sund skole.
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse afgøres af indenrigs
ministeriet efter forud indhentet udtalelse fra Frederiksborg amtsråd.
7*
Overenskomsten træder i kraft 1. august 1957*
Strø sogneråd, den 4- marts 1957*
Olaf Poulsen.
Frederikssund byråd, den 7* marts 1957*
P. b. v.
Carl Bruun.

j.nr.1931/5?.
Godkendes.
Undervisningsministeriet, den 11. juni 1958*
P. M. V.
E. B,
Hans Kjerns
kst.

