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29. Retningslinier for handicap- og specialkørsel
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8672

Sagsfremstilling
Handicaprådet har forespurgt om Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet
retningslinier for handicap- og specialkørsel, hvorfor administrationen på
baggrund af "Vejledning ved udarbejdelse af udbud af handicap-og specialkørsel"
har udarbejdet nedenstående forslag til retningslinier.
Krav til materiel og udstyr
Generelt skal man tilstræbe en ensartet og høj standard for vogne, vognes
indretning og udstyr. Man skal tilsikre, at vognstandarder og krav til udstyr og
indretning, både harmonerer med lovgivernes formelle krav og vognmændenes
og kundernes opfattelse af, hvad der fungerer i det daglige med hensyn til høj
sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.
Krav til vogne generelt
Vognens kapacitet skal tilpasses den kørselsopgave, der skal udføres. I den
forbindelse skal det vurderes i forhold til specifikke brugere, om der er behov for
gulvplads, siddepladser, kørestolspladser eller en kombination af de tre.
Større vogne med lift og plads til flere kørestole medfører en større fleksibilitet.
Hvis der hersker usikkerhed om kørselsomfanget i løbet af kontraktperioden, skal
der tages højde for det allerede i udbudsfasen ved at indgå aftaler om vogne, der
kan løfte transportopgaven gennem hele kontraktperioden. Mange minibusser er
godkendt til flere udførelser, således at forholdet mellem siddepladser og
kørestolspladser kan ændres. Det giver mere fleksibilitet, som også udbyderen
vil kunne udnytte.
Liftvogne skal under transporten som et minimum kunne medbringe
kørestolsbrugere i egne kørestole med dimensionerne 0,8 x 1,4 m.
Ståhøjde i liftvogne til erhvervsmæssigt brug skal være på mindst 180 cm. Det
er også vigtigt, at der er tilstrækkeligt med frirum på gulvet omkring kørestolen,
således at betjening af fastspændingsudstyret kan ske i rimelige arbejdsstillinger.
Lift skal være installeret. Ramper udgør ikke et tilstrækkeligt sikkert
indstigningshjælpemiddel. Liftpladsen skal være dimensioneret, så der er plads til
såvel kørestolen som chaufføren. Liftpladsen skal minimum have samme bredde
som bagdøren (0,9 m) og en længde på min. 1,4 m., således at der undgås
belastende manøvrering af kørestolsbrugeren. Skal der transporteres større,
elektriske kørestole kan kravet til liftens størrelse også øges.
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Liftpladen skal være skridsikker og forsynet med et værn mellem liftens bagkant
og vognbunden, således at der ikke risikeres en fastklemning herimellem.
Liftpladen skal være forsynet med sikkert afkørselsstop.
Sikkerhedsseler og fastspænding af kørestole
Busser til handicapbefordring skal være forsynet med sikkerhedsseler på alle
pladser.
Sikkerhedsseler til kørestolsbrugere i busser skal svare til de seler, der kræves
ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads.
Fastspænding af kørestole skal ske med 4 fastspændingspunkter i vognbunden,
skråt hold.
Der henvises til ISO 10542 og SAE J2249, der udgør de nyeste standarder for
kørestolsbespænding og seler i vognen.
Befordring af børn
Befordring af børn skal følge Færdselslovens anvisninger. Der er ingen særlige
køretøjstekniske krav. Børn under 3 år skal i stedet for sikkerhedssele anvende
barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr. Børn i alderen 3 til 6 år kan
anvende barnestol eller andet særligt tilpasset udstyr. Kombinationen af en
selepude og almindelig sikkerhedssele, så barnets siddehøjde er tilpasset
sikkerhedsselen, er en god og fleksibel løsning.
Transporttid
Børnene må højst transporteres 1½ time ud og 1½ time hjem.
Økonomi
Ingen.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget fremsender forslag til
retningslinier for handicap-og specialkørsel til Handicaprådet til udtalelse.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Forslaget sendes til udtalelse i Handicaprådet.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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30. Teknisk IT support til Løgstør, Ranum og Farsø skole
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8687
- 252917 Åben: Ansøgning

Sagsfremstilling
De tre skolers IT lærere har hidtil klaret denne opgave, men de tre tekniske IT
lærere har af forskellige årsager forladt respektive skoler, hvorfor de 3 skoler
ansøger om tilladelse til i fællesskab at ansætte en IT medarbejder til at forestå
den tekniske IT support på de 3 skoler.
Økonomi
Der er ingen merudgifter forbundet med forslaget, idet normeringen på de 3
skoler samlet set reduceres med en lærerstiling, som fordeles med 2/5 til Farsø
skole, 2/5 til Løgstør skole og 1/5 til Ranum skole.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender, at de tre
skoler ansætter en IT medarbejder pr. 1/8 2008.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Godkendt.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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31. Styrelsesvedtægt for 10. klassecentret i
Vesthimmerlands Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8694
- 255430 Åben: Styrelsesvedtægt.doc

Sagsfremstilling
I henhold til § 24 i folkeskoleloven skal der ved et selvstændigt 10. klassecenter
vælges en skolebestyrelse. Der er derfor udarbejdet et forslag til
styrelsesvedtægt for 10. klassecentret i Vesthimmerlands Kommune.
10. klassecentrets styrelsesvedtægt er for en stor dels vedkommende analog
med styrelsesvedtægten for folkeskolen, bortset fra bestyrelsens
sammensætning og det enkelte medlems funktionsperiode.
Bestyrelsen foreslås sammensat af 2 repræsentanter fra Vesthimmerlands
Kommunes 8 overbygningsskoler valgt for den ordinære valgperiode. Valg af
repræsentanter og suppleanter foregår på et kommunalt dialogmøde, hvor
skolebestyrelserne er samlet.
3 repræsentanter for forældre til børn i 10. klasse valgt for 1 år. Valget finder
sted på det forældreorienteringsmøde der afholdes i foråret forud for
skolestart. 2 repræsentanter udpeget for den ordinære funktionsperiode af
Erhvervsskolerne og gymnasiet. 1 repræsentant for eleverne i 10. klassecentret.
1 repræsentant valgt blandt personalet for 1 år ad gangen. Skoleleder og
souschef.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med sagen.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller styrelsesvedtægt
for 10. klasse centret til godkendelse.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget indstiller styrelsesvedtægt for 10. klassecentret
til godkendelse med forslag om at bestyrelsen udvides, så der bliver 2
elevrepræsentanter.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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32. Regnskab 2007 for puljeordningen Mariehønen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8701
- 252920 Åben: Regnskab 2007 for puljeordningen Mariehønen

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem puljeordningen Mariehønen og Vesthimmerlands
Kommune fremsendes hermed regnskab for 2007 til godkendelse.
Regnskabet viser et overskud på kr. 6.984 og Mariehønens egenkapital er på kr.
208.310.
Revisorerne anfører, at de anser "den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat".
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender regnskabet.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Godkendt.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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33. Budget 2008 for puljeordningen Mariehønen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8704
- 252921 Åben: Budget 2008 for puljeordningen Mariehønen

Sagsfremstilling
I henhold til driftsaftalen mellem puljeordningen Mariehønen og Vesthimmerlands
Kommune skal Mariehønen hvert år indsende et driftsbudget til godkendelse i
Børne- og skoleudvalget.
Det fremsendte budgetforslag viser en forventet ubalance på kr. - 26.163. De
direkte udgifter er justeret ned i forhold til faktisk forbrug i 2007.
Personaleudgifterne er ligeledes justeret i henhold til erfaringer fra 2007.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender det fremsendte
budget.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Godkendt.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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34. En sammenhængende børnepolitik i
Vesthimmerlands Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

07/8141
- 252924 Åben: Sammenhængende børnepolitik

Sagsfremstilling

Hovedpunkterne i anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1/1 2006 er:
Tidlig indsats, bedre sagsbehandling, mere uddannelse, styrket inddragelse og
retssikkerhed, fokus på skolegang og efterværn samt mere kontrol og opfølgning.
I servicelovens § 4 stk. 2 står, at ”kommunen skal udarbejde en sammenhængende
børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det
forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov
for særlig støtte.
Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af
kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.
Hovedpunkterne i den sammenhængende børnepolitik er:
At sikre, at de kommunale myndigheder opstiller retningslinier for, hvordan der lokalt
kan opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den
målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.
At der sikres en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed i normalsystemet samt
sammenhæng mellem de forskellige forvaltninger og indsatser gennem
tværsektorielt samarbejde.
At sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med
vanskeligheder.
At skabe klare og tydelige overgange fra f.eks. børnehave til skole.
Der blev i 2006 nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede de overordnede
retningslinier og mål for en sammenhængende børnepolitik.
Børne- og skoleudvalget, socialudvalget, kultur- og fritidsudvalget godkendte i
efteråret 2006 udkastet til den overordnede sammenhængende børnepolitik således,
at den skulle udmøntes til en konkret og målbar handleplan i 2007.
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De enkelte forvaltninger arbejder med beskrivelse af indhold og mål for de enkelte
tilbud.
Efterfølgende skal procedure, samarbejdsformer, og de nødvendige netværk
beskrives.
Denne proces kan det blive særdeles vanskeligt at føre til ende i 2007, hvorfor der
hermed anmodes om mere tid til arbejdet.
Den ønskede tidsplan ser således ud:
Maj til november:
Beskrivelse af:
- tilbud i de enkelte forvaltninger, herunder overgange fra det ene tilbud til
det andet
- den forebyggende indsats i de enkelte områder
- delpolitikker indenfor sundheds-, dagpleje, daginstitutions- og skoleområdet,
mål, delmål og evalueringsformer i relation hertil
alle sammen under hensyn til den tidligere godkendte overordnede
sammenhængende børnepolitik.
15. november 2007 er der en temadag, hvor de enkelte delelementer samles til en
helhed og hvor kommissoriet for tværgående arbejdsgrupper udarbejdes på
baggrund heraf.
13. december 2007 fra kl. 9.00 – 12.00 nedsættes diverse arbejdsgrupper.
Januar – marts 2008 udarbejder arbejdsgruppen oplæg til procedure,
samarbejdsformer, implementerings- og evalueringsplan.
April 2008 behandles det samlede oplæg i respektive fagudvalg.
Maj 2008 godkendes den sammenhængende børnepolitik i byrådet.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender procesplan for
udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik.
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Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 12-06-2007

Børne- og skoleudvalget godkender procesplan for udarbejdelse af en
sammenhængende børnepolitik.
Supplerende sagsfremstilling

Det endelige forslag til en sammenhængende børnepolitik i
Vesthimmerlands Kommune er bygget op over afsnit med afgrænsning af
målgruppe, børne- og familiesyn og mål for en sammenhængende
børnepolitik efterfulgt af et oversigtsskema med angivelse af politiske mål,
udmøntning af de politiske mål og konkrete metoder og redskaber, der
efterfølgende er beskrevet i en række bilag.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller den
sammenhængende børnepolitik til godkendelse.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget indstiller den sammenhængende børnepolitik til
godkendelse.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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35. Ansøgning om garantinormering i SFO fra Vester
Hornum skole og Bakkeskolen
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8750
- 252925 Åben: Ansøgning om garantinormering

Sagsfremstilling
Indtil 31/7 2008 har henholdsvis Hornum skole, Vester Hornum skole og
Bakkeskolen en garantinormering på 50 børn. Hornum skoles børnetal i SFO vil
fra 1/8 2008 være 55, hvorfor der kun er indkommet ansøgning fra Vester
Hornum skole og Bakkeskolen, der har henholdsvis 33 og 38 indmeldte børn pr.
1/8 2008 i henhold til pladsanvisningens oplysninger.
Administrative bemærkninger
Med det øgede timetal i folkeskolen og det deraf følgende mindre pasningstid er
SFO´ens åbningstid reduceret til 31,25 ugentlige timer i 40 uger, ialt 1.250
timer. Dertil kommer 8 ugers fuld pasningstid med en åbningstid på 51 timer
(408 timer). Der er således i gennemsnit åbent i 34,54 t./ugl. svarende til en
garantinormering på 45 børn.
Ved en garantinormering på 45 børn vil det betyde en mernormering til de to
ansøgere på + 0,83 stilling til Vester Hornum skoles SFO og + 0,48 stilling til
Bakkeskolens SFO. Ialt 1,31 stilling svarende til en merudgift på kr. 425.750.
Merudgiften for denne garantinormering vil i 2008 være kr. 177.395.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at de to ansøgninger ikke imødekommes, da der ikke
er budgetmæssig dækning for en sådan fortsat garantinormering.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget kan ikke imødekomme ansøgningerne, men
opfordrer til at der etableres et udbygget samarbejde mellem SFO og
børnehave i form af fælles pasning i ferier o.l.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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36. Ændring af servicestrategien for dagtilbud m.v.
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8759
- 252926 Åben: Servicestrategi for dagtilbud

Sagsfremstilling
Der er fremsat forslag om, at bestemmelsen om, at der ikke anvises
dagplejeplads hos familiemedlemmer, udgår. Herved vil der gælde samme regler
for alle uanset om man er i familie eller ej.
Administrative bemærkninger
I dagplejen er det muligt for den enkelte dagplejer at sige fra i forhold til at
modtage et nyt barn, hvorfor eventuelle betænkeligheder i forbindelse med
modtagelse af et barn fra et familiemedlem skal afklares i forbindelse med
visiteringen. Forslaget giver mulighed for en mere fleksibel visitering, hvorfor
dagplejen ikke har indvendinger mod forslaget.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med forslaget.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller, at
servicestrategien justeres, så bestemmelsen om, at der ikke anvises
dagplejeplads hos familiemedlemmer, udgår.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget indstiller, at servicestrategien justeres så
bestemmelsen om, at der ikke anvises dagplejeplads hos
familiemedlemmer udgår.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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37. Åbningstider børnehaver, SFO, LBO
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8761
- 252928 Åben: Behovsundersøgelse ang. udvidelse af
åbningstider

Sagsfremstilling

Administrationen blev på et temamøde i forbindelse med budget 2008 pålagt at lave
en udbygget undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid i daginstitutioner, SFO
og LBO m.h.p. en eventuel ændring i forbindelse med budget 2009.
Resultatet af denne undersøgelse foreligger og beskrives nedenfor.
Undersøgelsesresultat for børnehaverne:
I de rene børnehaver passes der 979 børn i 2007/2008.
For børnehavernes vedkommende er der 815 mulige besvarelser. Der er indkommet
364 spørgeskemaer.
Undersøgelsen viser, at :
21-22 brugere, svarende til mellem 2,5% og 2,6%, hen over ugen har brug for at der
åbnes et kvarter før om morgenen, hvilket giver en øget åbningstid på 1¼ time
ugentligt.
17-20 brugere, svarende til mellem 2,08% og 2,4%, har behov for ¼ time mere om
eftermiddagen de 4 første dage og 21 3,06% har behov for ¼ time mere om
fredagen, hvilket vil give en øget åbningstid på 1¼ time
16-17 brugere, svarende til mellem 1,9% og 2,08%, har behov for ½ time mere om
eftermiddagen, hvilket vil give en øget åbningstid på yderligere 1¼ time ugentligt.
I nedenstående oversigtsskema fremgår de merudgifter den ønskede meråbningstid
medfører inklusiv børnehavebørn i LBO.

Nuværende åbningstid
15 min/dag – ¼ morgenåbning
30 min/dag – ¼ morgen + ¼
eftermiddag
45 min/dag – ¼ mogen + ½
t/eftermiddag
15

Timer ugl.
51
52¼
53½

Stillinger
172,97
177,21
181,45

Merudgift
1.378.000
2.756.000

54¾

185,69

4.134.000
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1 pæd.løn er beregnet med 325.000.
Som det fremgår af undersøgelsen fordeler behovet for mere morgenåbning med
1-3 på 15 institutioner og for mere eftermiddagsåben med 1-5 på 20 institutioner, så
der er behov for en generel udvidelse, hvis ønsker/behov skal imødekommes.
I spørgeskemaet er forældrene blevet spurgt om man er villig til at flytte barnet til en
central placeret børnehave i de 4 byer, hvis der disse 4 steder bliver tale om en
udvidelse af åbningstiden.
Her vil en udvidet åbningstid på 4 timer, så den ugentlige åbningstid ville blive 55
timer, koste:
Antal børn

Aalestrup
(Højtoften)
Farsø
(Bakkegården)
Aars
(Bakgården)
Løgstør
(Sneglehuset)
I alt

Åbningstid Norm.
nu

Ny
norme-ring

Merudgift

42

51/55

5,67

6,12

146.250

40

51/55

5,40

5,82

136.500

56

51/55

756

8,16

195.000

40

51/55

5,40

5,82

136.500
614.250

Undersøgelsen viser imidlertid, at kun 9 familier vil være villige til at flytte børnene fra
nuværende børnehave til et sådant tilbud. De 9 (1,1%) fordeler sig med 3 i Farsø, 4 i
Aars og 2 i Aalestrup.
Administrative bemærkninger til børnehavedelen.
Der er således ikke noget entydigt resultat ved den supplerende undersøgelse, der
er lavet. Generelt set er der behov for længere åbningstid fredag, der ser ud til at
give flest problemer.
En sammentælling viser, at 30 har brug for 30 min. ekstra og 25 for et kvarter, hvilket
medfører at en udvidelse på 30 min. om fredagen tilgodeser 55 brugere (6,7%).
En udvidelse med 30 min. om fredagen vil koste kr. 551.139.
Ved en kombination af 15 min. mere om morgenen og ½ time fredag bliver den
ugentlige åbningstid forøget med 1¾ time, hvilket i givet fald vil koste kr. 1.928.878.
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Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige åbningstid i kommunerne i Danmark er
51,8 timer ugentligt.
Det skal endvidere bemærkes at en forhøjelse af belastningsgraden på 0,1 svarer til
en udvidelse af åbningstiden på 0,5 time.
Undersøgelsesresultat for SFO/LBO.
I de ”rene” SFO er der 957 børn i dette skoleår og i LBO er der 283 skolebørn(SFO)
og 301 førskolebørn(børnehavebørn).
For de ”rene” SFOs vedkommende er der indkomet 412 af 925 mulige besvarelser.
Undersøgelsen viser m.h.t. morgenåbning, at
14-17 brugere, svarende til mellem 1,5% og 1,8 %, hen over ugen har brug for, at
der åbnes et kvarter før om morgenen, hvilket giver en øget åbningstid på 1 1 / 4
time ugentligt
6 – 9 brugere, svarende til mellem 0,6% og 0,9 %, har hen over ugen brug for, at der
åbnes en halv time før om morgenen, hvilket giver en øget åbningstid på 2½ time
ugentligt.
1 bruger, svarende til 0,1 % har noteret et behov for, at der åbnes tre kvarter før om
morgenen, hvilket vil give en øget åbningstid på 3 timer og 3 kvarter ugentligt.
Undersøgelsen viser m.h.t. behov for udvidet åbningstid om eftermiddagen på ugens
fire første dage, at
9 – 10 brugere, svarende til mellem 0,9% og 1 %, har behov for, at der holdes åbent
et kvarter mere dagligt svarende til en meråbning på 1 time ugentligt.
5-9 brugere, svarende til mellem 0,5% og 0,9 % har behov for, at der åbnes en halv
time længere om eftermiddagen, svarende til 2 timer ugentligt.
2 brugere svarende til 0,2 % har behov for ¾ time mere og 2 har behov for en time
mere dagligt.
Der er markant mere behov for længere åbningstid om fredagen, hvor
undersøgelsen viser, at
19 brugere, svarende til 2.05 % har brug for et kvarter mere
23 brugere, svarende til 2.48% har brug for en halv time mere
17
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6 brugere svarende til 0.6% har brug for 45 min. mere.
11 brugere svarende til 1,18% har brug for 1 time mere.
Som det fremgår af undersøgelsen er der en jævn fordeling ud på institutionerne af
de få brugere, der har behov for øget åbningstid.

Administrative bemærkninger til SFO/LBO delen
De ”rene” SFO normeres efter en åbningstid på 38 timer ugentligt.
Skolernes undervisningstid er de seneste år udvidet med 3 undervisningslektioner,
hvorfor SFOéns åbningstid i de 40 skoleuger er reduceret til 31,25 timer. Dertil
kommer 10 ugers fuldtidspasning, hvorfor den gennemsnitlige åbningstid bliver 35,2
timer ugentligt.
Der er således i den eksisterende normering plads til en udvidelse af åbningstiden
på 2 ¾ time før der skal mernormeres hvilket vil sige at åbningstiden kan udvides til
at skulle være indenfor 53.75 timer i løbet af ugen inklusiv skoletiden (mod i dag
indenfor 51 timer)
En mernormering vil pr. halve time koste 369.216 kr.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget, under forudsætning af, at
merudgiften på 551.1 39 kr. kan optages på budget 2009 og frem, indstiller, at
åbningstiden med virkning fra 1/1 2009 udvides til 51,5 timer ugentligt, som den
enkelte bestyrelse fastlægger i dialog med sine brugere.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget indstiller, at åbningstiden med virkning fra 1/1
2009 udvides til 51,5 timer ugentligt og merudgiften til normering i
børnehaverne optages på budget 2009 og frem. Åbningstiden fastlægges
af den enkelte institutions bestyrelse i dialog med institutionens brugere.
Derudover foreslår Børne- og skoleudvalget, at der etableres et tilbud i
kommunen med udvidet åbningstid på 55 timer. Dette forslag vil kræve
en merbevilling på kr. 195.000 i budget 2009 og frem.
18
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Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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38. Klasselokaler til indskolingsklasserne på Vestrup
skole
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/7111
-

247256
252965
252964
252963
252962
252961

Åben:
Åben:
Åben:
Åben:
Åben:
Åben:

Rapport
Pavillon
Pavillon
Pavillon
Tilbud
Tilbud

Sagsfremstilling
På baggrund af, at medarbejderne gennem længere tid har oplevet gener som
irriterede og tørre slimhinder samt flere gange har haft lungebetændelse, har
skolen fået foretaget en analyse af indskolingspavillonens indeklimaforhold.
AM gruppen har udarbejdet vedlagte rapport over bygningen, der viser massiv
vækst af skimmelsvamp ved toiletterne.
Der er kun fundet begrænset vækst af skimmelsvamp fra indeluften i
klasselokalerne. Der er således ikke fundet alarmerende forekomst af
skimmelsvamp udover på drengetoilettet, men da der er kraftig forhøjet fugt i
både gulv og de nederste af de indvendige ydervægge og da bygningens
klimaskærm er beskadiget mange steder, er alle betingelser for vækst til stede,
hvorfor rapporten konkluderer, at der på baggrund af rapporten kan tages
politisk stilling til om bygningen skal gennemgribende renoveres eller om der skal
bygges nyt.
Administrative bemærkninger
Teknisk forvaltning har besigtiget pavillonen og konkluderer, at den ikke kan
renoveres. Der skal en ny bygning til.
Vi har administrativt valgt at rømme bygningen. Der er placeret en klasse i
hjemkundskabslokalet og en klasse i spejderhuset overfor skolen som en
midlertidig løsning.
Økonomi
En tilsvarende pavillon koster
1.300.000
To klasselokaler i forlængelse af skolen vil koste ca 160 m2 x 12.500
2.000.000
Da der ikke er afsat midler i Børne- og skoleudvalgets budget til at imødegå
sådanne akutte merudgifter, skal finansieringen ske via en tillægsbevilling.
Alternativt kan finansieringen henvises til at kunne ske af den anlægsbevilling på
kr. 5.587.000, der er afsat til renovering af Farsø skole i 2008.
Administrationen indstiller
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Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller en af de to
løsningsforslag til godkendelse.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 01-04-2008

Administrationen skal undersøge yderligere muligheder for en midlertidig
løsning frem til afklaring af den endelige skolestruktur i Vesthimmerlands
Kommune.
Supplerende sagsfremstilling

Det er ikke siden sidste møde i Børne- og skoleudvalget lykkedes
administrationen at finde en erstatningspavillon for den nedlagte pavillon
ved Vestrup skole, men administrationen har hjemtaget forskellige tilbud
på en undervisningspavillon med toiletter og 2 undervisningslokaler til
erstatning for den pavillon, der er lukket på Vestrup skole. Ved leje af en
brugt erstatningspavillon skal der indgås en lejekontrakt på mindst 2 år.
Økonomi
Etableringsudgifter/pris for opstilling
Lejepris pr. år
Pris for hjemtagning

90.280
178.560
83.400

Samlet udgift i 2008 fra 1/8 (90.280 + 74.400)
Lejeudgift i 2009
Samlet udgift i 2010 indtil 31/7

164.680
178.560
187.560

Administrative bemærkninger
I henhold til lånebekendtgørelsen siger deponeringsreglerne, at når en
kommune lejer/leaser lokaler til erstatning for kommunale lokaler, skal
der deponeres et beløb svarende til udgiften ved selv at etablere de
fysiske faciliteter. Der skal altså i dette tilfælde deponeres 1.7 mill. kr.
Det skal anføres, at AT i et påbud for 2006 har konstateret, at der er for
lidt plads til gennemførelse af undervisningen på Vestrup skole og den
daværende om- og udbygningsplan blev angivet som handlingsplan for
Vestrup skole. Da der nu mangler yderligere 2 klasselokaler må det
vurderes som værende en skærpende omstændighed.
Endvidere skal det anføres, at en udbygning af Vestrup skole med 2
klasselokaler ikke vil være en fejlinvestering, hvis man med skolestruktur
kun påtænker en eventuel flytning af 7. klasse fra grundskole til
overbygningsskole, idet den udarbejdede om- og udbygningsplan omfatter
flere udvidelser m.h.t. lokalekapacitet.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget behandler sagen i
forbindelse med udvalgets temadag om prioritering af skolernes om- og
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udbygningsplan.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Administrationens indstilling godkendt.
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39. Regnskab 2007 - Børne- og skoleudvalget
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8797
- 252949 Åben: Regnskabsbemærkninger

Sagsfremstilling
De samlede nettoudgifter til drift, anlæg og refusioner er i 2007 494.740 mill. kr.
mod korrigeret budget på 504.107 mill. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug
på 9.368 mill. kr.
Heraf er 5.199 mill. kr. godkendt til overførsel på institutionsområdet på
Byrådets møde 27. marts 2008. Rammeinstitutionerne Vestermarkskolen med
SFO, Limfjordsskolen samt specialbørnehaven Mejsevej i Aars og Sneglehuset i
Løgstør udgør 2.459 mill. kr.
Når disse beløb fratrækkes, er der et samlet mindreforbrug i 2007 på kr.
1.710.000.
Børne- og skoleudvalget har på sit møde den 1. april 2008 indstillet, at der heraf
overføres kr. 694.000 til gennemførelse af en udbygget forebyggende indsats i
Vesthimmerlands Kommune.
I årets løb har Simested Skole fået tilskud til legepladsrenovering fra Realkredit
Danmark på kr. 100.000, hvoraf der er en rest på kr. 60.000. Løgstør skole har
fået kr. 3.000 fra West Wood i tilskud til en legeplads. Der har i 2007 været en
ramme på 2.383 mill. kr. til skolernes indvendige vedligeholdelse. Uforbrugte
midler udgør kr. 104.000. På fælleskontoen har der i 2007 været overførte
midler på 1.287 mill. kr. fra 2006 til skolerenovering på Farsø skole samt kr.
10.000 til legeplads projekt på Aars skole. Slutteligt er der et underskud på kr.
857.000 i forbindelse med renovering af Vilsted-Vindblæs skole.
Ialt kr. 607.000. Restbeløbet udgør herefter kr. 409.000.
Administrationen indstiller
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget fremsender regnskab
2007 til godkendelse med indstilling om, at der til budget 2008 overføres
Anlæg
Indvendig vedligeholdelse
104.000
Legeplads Løgstør skole
3.000
Legeplads Simested skole
60.000
Legeplads Aars skole
10.000
Renovering Farsø skole
1.287.000
Renovering Vilsted-Vindblæs skole
-857.000
I alt
607.000
Projekt udbygget forebyggende indsats
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samt at restbeløbet på kr. 409.000 tilbageføres til kassen.
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget fremsender regnskabet til godkendelse med
indstilling om, at der til budget 2008 overføres:
kr.
104.000 til indvendig vedligeholdelse
kr.
3.000 til legeplads ved Løgstør skole
kr.
60.000 til legeplads ved Simested skole
kr.
10.000 til legeplads ved Aars skole
kr. 1.287.000 til renovering af Farsø skole
kr. - 857.000 til renovering af Vilsted-Vindblæs skole
kr.
694.000 til projekt forebyggende indsats
Kr. 1.301.000 Ialt
Restbeløbet på kr. 409.000 tilbageføres til kassen.
Ilse Skadhauge Larsen var fraværende.
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40. Budgetopfølgning pr. 31/3 2008
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8789

Sagsfremstilling

I henhold til regulativ for økonomistyring har økonomiudvalget vedtaget, at der
skal udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. marts og 30.juni.
Børne- og skoleforvaltningen har gennemgået budgettet, der viser et forventet
merforbrug på 2.304.000 kr.
Hovedårsagen til det forventede merforbrug er, at udgifter på 1.921.000 kr.
vedrørende regnskabsår 2007, på grund af den meget korte
supplementsperiode, er bogført i regnskabsåret 2008.
Hvis man fastholder den korte supplementsperiode i 2009 og der ikke sker
ændring i afregningstidspunktet fra andre kommuner således, at
decemberafregningen i 2008 vil falde til betaling i regnskabsår 2009, forventes
budgettet at balancere i 2008.
Administrationen indstiller.
Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget tager budgetopfølgningen
til efterretning og indstiller budgetopfølgningen til Økonomiudvalget til
efterretning.

Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

Børne- og skoleudvalget tager budget opfølgningen til efterretning og
indstiller budgetopfølgningen til efterretning i økonomiudvalget.
Ilse Skadhauge Larsen og Lise Harbo var fraværende.
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41. Meddelelser
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

08/8804

Sagsfremstilling
a) Grønhøj
b) Forældrebetaling/juniorklub
Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 29-04-2008

a) Efterrettet. Forvaltningen sender en skrivelse til brugergruppen.
b) Efterrettet. Tages op i forbindelse med takster 2009.
Ilse Skadhauge Larsen, Ninni Gjessing og Lise Harbo var fraværende.

Underskrifter

Jan Dyregaard
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Ninni Gjessing
Søren Peter Johansen
Albert Veggerby
Andersen
Lise Harbo
Ilse Skadhauge Larsen
Ernst Pinstrup Sørensen
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