Bilag til sag om delegationsplan september 2019.
Sidetal refererer til Delegationsplan februar 2019 med synlige rettelser:
https://www.dragoer.dk/media/26290/5206-19_v1_delegationsplan-februar-2019-med-synligerettelser.pdf
Bemærkninger Udvalg: Hvor:
fra:
Venstre
1.
SU
Side 77

Hvad:

Ændring:

Pædagogisk læreplan
Godkendelse af den
pædagogiske læreplan
Vurdering af yderligere
handlinger på baggrund af
årlig evaluering af den
pædagogiske læreplan
Omfang af
specialundervisning og
specialpædagogisk bistand
indenfor budgetrammen
Ansættelse og afsked af
skoleledere
Ansættelse og afskedigelse af
ungdomsskoleleder

SU orienteres

Godkendelse af en fravigelse
af reglerne om varigheden af
den understøttende
undervisning, jf.
folkeskolelovens paragraf 16
B
Ansættelse af skoleledere

Administrationen
indstiller og SU beslutter

Vi ønsker, at beslutning
om fastsættelse af
forældrebetaling flyttes
fra administration til
udvalget.
Vi ønsker, at godkendelse
af den pædagogiske
læreplan orienteres for
udvalget.
Udvalget orienteres.

2.

SU

Side 79

3.

SU

Side 81

4.

SU

Side 83

Liste T
5.

SU

Side 80

6.

SU

Side 81

A-gruppen
7.

SU

Side 77

Lov om dag-, fritids- og
klubtilbud mv. til børn og
unge.
Generelt.

8.

SU

Side 78

Pædagogiske læreplaner

9.

SU

Side 80

Andre spørgsmål, der ikke er
henlagt til de enkelte skoler,

SU orienteres

SU orienteres
SU orienteres

Administrationen
indstiller og SU beslutter
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10.

SU

Side 81

11.

SU

Side 81

12.

SU

Side 82

fx fastlæggelse af ferieplan.
Ansættelse og afsked.
Ansættelse og afsked af
skoleledere.
Lov om friskoler og private
grundskoler mv.
Fritagelse for tilsyn ved
undervisning i hjemmet.
Optagelse, plads i anden
kommune og opsigelse.
Lukning af ventelisten for
optagelse af børn fra andre
kommuner i klubtilbud.

Udvalget orienteres.

Udvalget orienteres.

Udvalget orienteres.

Spørgsmål fra Venstre:
1.

Side 80 - Udarbejdelse af kvalitetsrapport er slettet - er det en fejl eller hvor er det
flyttet hen?

Spørgsmål fra Liste T:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Side 79 - Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Kan vi blive
orienteret om, hvornår vi sidst har besluttet det/hvad vi besluttede?
Side 79 - Hvad menes der med ’Omfang af SFO’?
Side 79 - Generelle retningslinjer for voksne i undervisningen på 8.-10. klassetrin. Har
vi nogensinde besluttet noget om det?
Side 80 - Generelle retningslinjer for kulturcenteraktiviteter. Bør vel udgå?
Side 80 - Retningslinjer for indskrivning og optagelse – til/i hvad? (det må være
ovenstående)
Side 80 - Rammerne for forplejning, fx skolemælk: Kan vi blive orienteret om, hvornår
vi sidst har besluttet det/hvad vi besluttede?
Side 80 – Skolebiblioteksordning. Kan vi blive orienteret om, hvornår vi sidst har
besluttet det/hvad vi besluttede?
Side 80 - Andre spørgsmål (fx ferieplan) - ferieplanen har vi jo henlagt til
skolebestyrelserne, så er det vel forkert at sige, at det er forvaltningen?
Side 80 - Politisk repræsentation efter anmodning i skolebestyrelsesmøder uden
stemmeret – besluttes ikke af skoleudvalget, men reelt af KB ved konstitueringen og
uden indstilling fra forvaltningen. De skal vel tilrettes?
Side 81 - Fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning efter paragraf 3 stk.
3. Det må være paragraf 3 stk. 6: Stk. 6. Folkeskolen kan tilbyde eleverne undervisning i
deres fritid?
Side 81 - Så dukker den med kulturcenteraktiviteter op igen. Den skal vel ud?
Side 81 - Tilbageholdelse af fremtidig månedlig betaling for SFO i fremtidig
kontanthjælp – hvad menes der med denne sætning? Er det friplads? Bør i givet fald
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14.

15.

præciseres.
Side 82 - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (hvorfor står det ikke
på s 77-78 med det andet?): Retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud (side 82).
Og for udmeldelse (side 82)? Kan vi blive orienteret om, hvornår vi sidst har besluttet
det/hvad vi besluttede?
Side 83 - Udpegning af medlemmer til ungdomsskolen – er vel reelt igen KB ved
konstitueringen? Eller hvad menes der med ’udpegning af medlemmer’?
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