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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 19. august 2019 kl. 18.30-21.00 
Konferencerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Referent: Pia. 

Tilstede: Lars, Frederik, Lonni, Anita, Nadja, Nanna, Martin, Philip, Kim og Pia. 

Afbud: Jacob. 

 

DAGSORDEN: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden 
Henvendelse fra formanden for bestyrelsen fra Valdemarskolen omkring medunderskrivelse på 

ønske om central styring af udgifter til særlige tilbud. Fordele og ulemper ved forslaget fremføres. 

Bestyrelsen her på skolen ønsker at få mere viden om forslaget, før der tages endelig stilling. 

 

3. Meddelelser fra ledelsen 
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår.  

’Aula’, afløseren for ’Intra’, er blevet forsinket – er forhåbentlig klar omkring efterårsferien. 

Såvel medarbejdere som ledelse har et stort ønske om, at der arbejdes med skolens værdiregelsæt i 

den nærmeste fremtid. Derfor er punkt om ’revidering af værdiregelsæt’ udsat i forhold til 

bestyrelsen. 

Skoleforum d. 25/9 2019 – Tema: Elevtrivsel, samt d. 5/12 2019 – Tema: Lærere og pædagogers 

arbejdsmiljø. 

 

- Retningslinjer for brug af mobiltelefoner 

Lå oprindeligt hos elevrådet. Men, da elevrådet ikke kan nå til enighed om at udarbejde regler, 

fastsætter de voksne nu regler tilpasset de enkelte årgange. 

Der sættes ligeledes fokus på personalets brug af mobilen. 

 

- Retningslinjer for håndhævning af rygepolitik på skolens område 

Rygning er forbudt på skolens matrikler.  

Emnet har været behandlet i LMU og der er blevet henstillet til personalet, at de udviser hensyn 

og omtanke, når de ryger i nærheden af skolens matrikel.  

Ligeledes opfordres alle andre, der færdes på skolens område, også til at overholde forbuddet. 

 

- Byggerier 

Pedelboligen v. afd. Benløse er revet ned. Der er gang i renovering af taget – med kæmpe 

afdækning over skolen. 

På Asgård er der ved at blive skiftet armaturer (til energirigtige lyskilder). Vi venter stadig på 

installation af ventilationsanlæg. 

Projektlederen – og arbejdsgruppen er i gang med at planlægge renovering af Gården. 
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Bestyrelsen har et ønske om at følge projektet tæt. Der spørges til, om projektlederen har 

mulighed for jævnlig briefing på bestyrelsesmøderne – Martin undersøger. Philip deltager i 

gruppens møder så vidt, han har mulighed for det. 

 

4. Godkendelse af udmøntning af vedtaget principper i skoleåret 2018/19 
- Princip for forældreråd 

Godkendt. 

 

- Princip for klagevej 

Martin har forslag til enkelte ændringer, som føjes til efterfølgende. Herefter godkendt. 

  

- Princip for skole-hjemsamarbejde 

Godkendt. 

 

Generelt er der et ønske om, at ’udmøntning’ i forbindelse med div. principper bortfalder, da 

princippet i sig selv dækker en udmøntning. Dette tages op på et senere tidspunkt. 

Principperne revideres senest juni 2020 (føjes til de enkelte principper).  

 

5. Årsplan for 2019/2020 til godkendelse 
Godkendt. 

 

6. Forslag: Godkendelse af evalueret forretningsorden 
Godkendt. 

 

7. Behandling af klage fra forældre 
(Lukket punkt) 

 

8. Økonomi 
V. Anita: 

Distriktet har p.t. 1,4 mil. i overskud. Dette er opstået, fordi vi har fået tildelt midler til flere 

inklusionsforløb samt udd. af personale, som vi allerede havde afsat økonomi til i budgettet. 

Det er derfor muligt at opfylde nogle af de ønsker, der blev prioriteret, da budgettet blev lagt: 

 Indkøb af pc’ere til såvel elever som personale 

 Indkøb af lege- og aktivitetsredskaber  

 Renovering af nogle klasselokaler samt et faglokale 

 Indkøb af symaskiner 

Samlet forbrug knap 1 mill. resten ønskes bibeholdt som ’buffer’ til uforudsete udgifter. 

Centrets økonomi balancerer. Der er en ’buffer’ af tilpas størrelse. 

 

9. Opfølgning på planlægning af samarbejde med forældrerepræsentanter 
- Udpegning af mødedeltagere til forældremøder i september 

Datoer: Klasse:  Bestyrelsesmedlem deltager: 

21/8  2. bb  Lars (kl. 17) 

22/8  4.bb  Kim (kl. 17. 64 gangen) 

27/8  BK  Lars (kl. 17. -) 

28/8  7. årg (B) + 5.bb Kim (begge kl. 17)  

3/9  0. aa  Lonni (kl. 17) 

4/9  8. årg (B) + Center Philip (8. kl. 16.30) Philip (center kl. 17) 

9/9  0. årg. (B)  Lars (kl. 17) 

10/9  6. aa  Lars (kl. 16.30)  

24/9  6. årg (B)  Nadja (kl. 17) 

11/9  3. ba  Kim  
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Når dato for forældremøder i de resterende årgange/klasser kendes, meldes disse ud til bestyrelsen, som vil 

forsøge at finde repræsentanter til deltagelse.  

 

 Emner til drøftelse på forældremøderne: 

 

 ’Hvad arbejder skolebestyrelsen med?’ (ex. Principper, høringssvar, budgetter/økonomi, 

deltager i Skoleforum) 

 Husk at meddele forældrene, at der er valg til bestyrelsen i dette skoleår (valg i foråret – 

tiltrædelse ved næste skoleårs start) 

 Redegørelse for forældrerådets rolle (jf. princippet) 

 Valg af rep. fra de enkelte klasser til 2 årlige møder med bestyrelsen 

 ’Hvorfor er det vigtigt for en klasse at have en forældrerepræsentant’? 

 

- Tema til et forældrerepræsentantsmøde i november 

Evt. inddele forældrene i grupper til at debattere flg. emner: 

 Skolefest? 

 Tilfredshed med Byskovskolen 

 Trivsel 

 Fagligt niveau 

 

Udvalg: Nadja, Lonni og Lars udarbejder oplæg til mødet  

 

10. Trafiksikkerhed 
- Sikker Trafik – uddannelse af skolebørn 

Hvad gør skolen i forhold til at uddanne eleverne til trafikken? 

Der afholdes cyklist-prøver i 6. klasse, 0. klasserne afholder ’gå-prøver’, og SFO’en arbejder 

ligeledes med emnet. 

’Trafiksikkerhed’ hører ind under folkeskolens pensum som et af ’de timeløse fag’. Der 

arbejdes typisk med emnet i temaugen i uge 6. 

 

- Trafikfarlige skoleveje 

Har bestyrelsen mulighed for at få Smålodsvej og Præstevej betegnet som ’farlig skolevej’ og 

dermed få bedret forholdene? 

Trafiksikkerhedsrådet, som hører under klima- og miljøudvalget (Torben Lollike), vil være et 

godt sted at henvende sig med bekymringer omkring elevernes trafiksikkerhed. 

Evt. tage et billede af farlige situationer og sende det til ’Giv et tip. Ringsted’. 

Arbejdsgruppe om emnet: Philip, Nadja og Lars. Lars indkalder til første møde, Lonni spørger 

’Heimdal’, om de vil deltage i arbejdet. 

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Evaluering af Antimobbestrategi 
I forbindelse med en forældres klage til Klagenævnet for Mobning, er skolens 

antimobbestrategi blevet gennemgået og evalueret.  

Konklusionen fra både Klagenævn og ledelse er, at antimobbestrategien bygger på nyeste 

viden og er anvendelig som operativt værktøj. 

I forbindelse med konkrete sager, skal der udarbejdes konkrete handleplaner, hvilket også 

fremgår af antimobbestrategien. 

 

Skolebestyrelsen tilslutter sig denne evaluering. 
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12. Eventuelt 
 Skolemøbler  

Spørgsmål fra forældre: 

Flere forældre udtrykker bekymring omkring ergonomien, når eleverne sidder på 

skamler. 

Martin opfordrer forældrene til at kontakte ham direkte. 

 

 

 Klassedannelse 

Spørgsmål fra forældre: 

Der stilles spørgsmål til de pædagogiske overvejelser i forhold til klassedannelse på en 

bestemt årgang. 

Martin opfordrer forældrene til at kontakte ham direkte for et uddybende svar. 

Principper for klassedannelse tages med på forældremøde (af bestyrelses-repræsentant) 

 

 

 

 

 

 


