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Blad nr.

1 Formandens orientering
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23614
Beslutningstema:
•

Nyt fra Nyhavn

•

Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde 2., 3., og 4. marts 2005

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 1:
Taget til efterretning.
Bilag:

2

Kulturudvalget

Dato: 11. januar 2005

2 Diverse anlæg 2005 - Kulturudvalget.
Journal nr. 00.01S05 / /Sagsid 23635
Beslutningstema:
Oversigt over forbrug på Kulturudvalgets konto for diverse anlæg.
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 2:
Taget til efterretning.

Bilag:
Udgifter 2005 – Kulturudvalgets diverse anlæg (el.doc.).
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3 Anmodning om frigivelse af midler i 2005 til anskaffelse af computere i 3. klasse i folkeskolen.
Journal nr. 83.01.02G01 / /Sagsid 22786
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt der kan bevilges kr. 280.000,- i 2005 ud af de midler, som er afsat i
2006 til indkøb af computere i folkeskolens 3. klasser.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 3:
Det indstilles, at der frigives 280.000,- kr. ud af de afsatte midler i 2006 til 2005.
Sagens indhold:
Der ansøges om at få fremskudt en del af de for år 2006 afsatte midler til indkøb af computere
til skolernes 3. klasser til 2005.
Der er p.t. afsat ca. 512.000 kr. pr. år til computere i folkeskolen i Hals kommune. I de sidste 4
år har kommunen leaset computere til skolerne. Leasingen startede i år 2000 og blev gentaget i
2003 til udløb i 2006.
Fremskydningen af indsatsen fra 2006 til 2005 er begrundet i, at skolerne derved kan ansøge
om at få del i Undervisningsministeriets (UVM) pulje til computere i 3. klasserne i år 2005 og i år
2006. UVM betaler 2000 kr. pr. elev, hvis skolen/kommunen også betaler 2000 kr. Der vil i
2004/2005, som danner grundlag for elevoptællingen, være ca. 140 elever i 2. klasse, der skal
bruge computerne i 2005. Der skal bruges 280.000 kr. i år 2005 og ca. det samme beløb i 2006.
Tilskud gives til indkøb af nyt (subsidiært brugt tidssvarende udstyr) og installation af computere.
Forvaltningen har tidligere fremsendt ansøgning til UVM, men denne er returneret med afslag,
idet der kun kan bevilges tilskud til leasingaftaler, som er indgået i det år, hvortil der ansøges
om statstilskud.
Økonomiske konsekvenser:
Der er mulighed for enten at indgå en ny leasingaftale i 2005 eller direkte køb af computere.
Forvaltningen anbefaler umiddelbart, at der ikke indgås nye leasingaftaler og vil gerne have mulighed for køb, hvis dette er det mest anbefalelsesværdige. I så tilfælde skal der gøres opmærksom på, at man i hvert tilfælde for 2005 fraviger tidligere beslutning om leasing, idet der er tale
om anskaffelse i form af egentlig køb af computere.
Den ansøgte medfinansiering fra Undervisningsministeriet kan være medvirkende til at øge niveauet på skolerne yderligere hvad angår standarden på IT-udstyr.

Kulturudvalget

Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/
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4 Orientering om udgiftsstigning til specialpædagogisk bistand til børn og unge med
særlige vanskeligheder.
Journal nr. 17.03.00P05 / /Sagsid 22971
Beslutningstema:
Forvaltningen ønsker at drøfte forventet budgetoverskridelse vedrørende specialpædagogisk
bistand til børn og unge med særlige vanskeligheder.
Indstilling / Beslutning:
Det indstilles, at resultatet af arbejdsgruppens arbejde afventes med henblik på, hvilke tiltag der
evt. skal iværksættes, og at udviklingen i udgiftsniveauet nøje følges.

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 4:
Forvaltningens indstilling godkendes.
Videresendes til Økonomiudvalget til orientering.
Sagens indhold:
Siden budgetvedtagelsen for 2005 er der tilkommet yderligere en række børn med særlige va nskeligheder, der er visiteret til vidtgående specialundervisning jævnfør Folkeskolelovens § 20
stk. 2. På nuværende tidspunkt forventes en merudgift i forhold til det budgetterede på kr.
360.000 til 20.2 undervisning. Ligeledes forventes i denne sammenhæng en merudgift på kr.
550.000 til SFO tilbud. Grundet ovenstående har forvaltningen ønsket en drøftelse af problematikken. Sideløbende har forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at undersøge udviklingen i specialundervisningen generelt.
Der skal ydermere gøres opmærksom på, at udgiften til hjemkørsel fra fritidstilbud ligeledes vil
stige. Da der efter budgetvedtagelsen for 2005 er fremkommet en væsentlig besparelse i forhold til denne udgift vil der ikke ske en budgetoverskridelse med hensyn til denne udgift.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

Kulturudvalget

Dato: 11. januar 2005
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5 Samarbejdsaftale mellem Socialdistrikt 3 og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
2005-2006
Journal nr. 16.13.00G01 / /Sagsid 23656
Beslutningstema:
Orientering om indgåelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne i Socialdistrikt 3 og Børneog Ungdomspsykiatrisk afdeling i Nordjyllands Amt
Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 5:
Taget til efterretning.
Sagens indhold:
Der er indgået aftale om samarbejde vedrørende det konkrete samarbejde mellem kommunerne
i Socialdistrikt 3 og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Nordjyllands Amt.
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2005.
Samarbejdsaftalen er inddelt i to dele. Første del indeholder de konkrete aftaler for samarbejdet
mellem kommunerne og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling. Aftalerne er kommet i stand
via et samarbejde mellem Psykiatrien i Nordjyllands Amt og kommunerne i Socialdistrikt 3. I
samarbejdsaftalen fokuseres primært på koordination og sammenhæng i patientforløbet i de
situationer, hvor barnet/den unge bevæger sig fra tilbud i ét regi til tilbud i et andet regi eller benytter flere forskellige tilbud på samme tid. De områder, hvor der er behov for særlig fokus i forhold til samarbejdet er; henvisningsprocedure, den generelle kontakt mellem kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling samt aftaler om procedure i forbindelse med udskrivning
eller afslutning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.
Anden del beskriver Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling (målgruppe, opgavevaretagelse,
organisering og arbejdsgang) samt den kommunale varetagelse af psykisk syge børn og unge
(organisering, tilbud og projekter).
Socialudvalget orienteres.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/

Kulturudvalget

Lovgrundlag:
/
Bilag:
El.doc.: Samarbejdsaftale

Dato: 11. januar 2005
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Dato: 11. januar 2005
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6 Godkendelse af SFO´ernes 3 ugers sommerferielukning
Journal nr. 16.06.00P00 / /Sagsid 13345
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt det kan godkendes, at SFO´erne holder sommerferielukket i ugerne 2829-30.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 6:
Der ferielukkes i ugerne 28, 29 og 30.
Sagens indhold:
Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 besluttet, at SFO´erne skal holde 3
ugers sommerferielukket. Forvaltningen har udbedt sig skolebestyrelsernes udtalelse til, hvornår
der ønskes sommerferielukket. Der foreligger svar fra alle 5 skolebestyrelser. Af svarene fremgår, at alle skoler ønsker at holde ferielukket i ugerne 28-29-30. Dette er i overensstemmelse
med børnehavernes ferielukning.
SFO´en i Hou lukkes dog stadig kun 2 uger, idet denne både er SFO og børnehave, og den
eneste samarbejdspartner i forhold til de børn, som har et pasningsbehov i lukkeperioden, er
således dagplejen.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

Kulturudvalget

Dato: 11. januar 2005
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7 Ændring af styrelsesvedtægten for Hals Kommunes Folkeskoler for så vidt angår læseplaner for svømmeundervisning.
Journal nr. 17.00.00P24 / /Sagsid 23594
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt styrelsesvedtægten for Hals Kommunes Folkeskoler skal ændres for så
vidt angår læseplanen for svømmeundervisning.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 7:
Det indstilles, at styrelsesvedtægten ændres for så vidt angår læseplanen for svømmeundervisning.
Sagens indhold:
Af styrelsesvedtægten for Hals Kommunes Folkeskoler fremgår det, at Undervisningsministeriets vejledende læseplaner for folkeskolens fag er gældende for Hals Kommunes Folkeskoler. Af
de nye vejledende læseplaner ”Fælles Mål”, faghæfte nr. 6, Idræt fremgår det, at svømmeundervisning tilbydes. Dette er dog ikke tilfældet i Hals Kommune, hvorfor det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres. Det foreslås, at der til det pågældende afsnit tilføjes:
”bortset fra læseplanens beskrivelse vedrørende svømmeundervisning”.
For en god ordens skyld skal det bemærkes, at det fortsat er intentionen, at der tilbydes frivillig
svømmeundervisning for eleverne i 5 og 6. kl.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

Kulturudvalget

Dato: 11. januar 2005

8 Eventuelt
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 23613
Beslutningstema:

Indstilling / Beslutning:

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 8:
Intet.
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Referat
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9 Adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals
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9 Adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals
Journal nr. 21.00.00G01 / /Sagsid 21992
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt der skal ske en adskillelse af skolebiblioteket og folkebiblioteket i Hals.
Indstilling / Beslutning:
Indstilles til drøftelse

Kulturudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 9:
Det indstilles, at folke- og skolebibliotek adskilles i Hals i forbindelse med renoveringen af Hals
Skole (etape 3).
Sagens indhold:
På Byrådsmøde d. 25. august 2004 blev der truffet en principiel beslutning om, at der skal ske
en adskillelse af skolebiblioteket og folkebiblioteket i Hals, såfremt der etableres et kulturhus i
Hals.
I forbindelse med den forestående 3. etape af renoveringen af Hals Skole findes det hensigtsmæssigt at få en afklaring af, hvorvidt Folkebiblioteket skal være på Hals Skole, idet indretning
af lokaler vil afhænge heraf.
Såfremt det besluttes at adskille biblioteket, skal der findes nye lokaler til folkebiblioteket i Hals.
Det vil tillige i den forbindelse være hensigtsmæssigt med en afklaring på nuværende tidspunkt,
idet biblioteket under alle omstændigheder skal flytte i forbindelse med renoveringen af Hals
Skole. Såfremt der ikke sker en afklaring på nuværende tidspunkt, skal det samlede bibliotek
flytte tilbage igen, og lokalerne indrettes til dette formål. Ved en eventuel efterfølgende beslutning om en adskillelse, vil det skulle flytte endnu engang.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

