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Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 24. september 2019 kl. 18.30-21.00 

Konferencerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse 
 

Ordstyrer: Kim 

Referent: Pia  

Tilstede: Frederik, Martin, Kim, Jacob, Nadja, Anita, Pia 

Afbud: Lars, Nanna, Philip 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 3 udgår, da formanden ikke er tilstede. 

Dagsorden i øvrigt godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Martin informerer:  

Mellemtrins-elevråd fra afd. B. er kommet med rigtigt gode input til udformning af 

legepladsen.  

På afd. A. har Martin haft møde med kontaktlærerne fra elevrådet. De vil forsøge at finde 

forslag til nogle konkrete emner, som elevrådet kan involvere sig i. 

Der er valgt en repræsentant fra hver afdeling til ’Kommunens’ fælles elevråd. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Udgår. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
- Byggeri 

Installering af nyt ventilationsanlæg på Asgård er påbegyndt i denne uge. Fortsætter til 

og med uge 43. Der arbejdes i to lokaler samtidigt i to dage ad gangen. 

Vedr. ’Gården’ har arbejdsgruppen været samlet og er kommet med input til arkitekten. 

Projektet skal sendes i udbud.  

På Benløse forløber renovering af taget efter planen. Legepladsen indrettes i 

samarbejde med idrætsforeningen, så den kan benyttes til almennyttige formål. Der 

søges fondsmidler til indretningen. 

 

Vær opmærksom på, at høringsfristen til Ringsted Kommunes budget-oplæg bliver kort i 

år. 

 

Martin, Jette (afd.leder) og Tom (SFO-leder) har været på forældre-møde-tur i områdets 

børnehaver. Det har været en meget positiv oplevelse, med nogle gode snakke. 

 

Artikel om inklusion i idrætsundervisningen, som én af skolens lærere har været med til 

at udfærdige, præsenteres. 
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Pga. kursusrække for lærerne er der ændret ’slippe-tid’ for nogle elever. Forældrene 

informeres.  

 

Jacob informerer om, at kunststof-banen forventes færdig til foråret (d. 10/4). 

 

- Ansættelsessamtaler 

Der er ansat musiklærer til afd. A. Starter 1. november.  

Derudover er der flere samtaler til lærer-stillinger i løbet af de kommende uger (på 

begge afdelinger). 

I SFO’en (Labyrinten) er der kommet 95 ansøgninger til en medhjælperstilling.  

Barselsvikariat for fysioterapeut er netop slået op. 

 

5. Økonomi 
Budget: Distriktet har pt. underskud på ca. 100.000. Centeret har et meget lille minus. 

Generelt har skolen en god økonomi. Der er foretaget en del investeringer i det forløbne år. 

Gælden er afviklet med udgangen af 2019. 

 

6. Samarbejde mellem klasser og skolebestyrelse 
Har vi navne på alle klassers kontaktforældre? Martin ’samler op’ og sender besked til 

bestyrelsen. 

Indbydelse sendes til kontaktforældre (til alle forældre i de klasser, som ikke har nogen). 

Vigtigt med tilmelding til mødet. På mødet foretages forventningsafstemning. 

 

7. Oplæg til dialogmøde præsenteres 
Godt oplæg og program. 

Programmet sendes ud sammen med indbydelsen. 

Dato for mødet? 

Arbejdsgruppen (Lonni, Lars, Nadja/Kim) aftaler detail-planlægning for såvel program som 

selve dagen. 

 

8. Opfølgning på trafiksikkerhed 
Arbejdsgruppen har – i samarbejde med ’Heimdal’ udarbejdet brev til 

Trafiksikkerhedsrådet. Efterfølgende er Martin blevet fast medlem af dette. Henvendelsen 

har været behandlet på møde d. 18/9 og er sendt videre til politisk behandling (og er dermed 

ikke blevet afvist). Vi afventer videre forløb. 

  

9. Drøftelse om brug fonde til finansiering af aktiviteter 
Hvad er bestyrelsens holdning til, at der søges fonde til div. formål i enkelte klasser? 

Skal der oprettes et princip? Skal evt. ansøgning være til min. et trin/en blok? Hvordan 

koordineres ansøgninger, så der ikke ’spændes ben’ for evt. større / andre ansøgninger til 

samme fond? 

Tages med på dialogmødet til drøftelse (og herefter på kommende bestyrelsesmøde). 

 

10. Drøftelse om brug af egen computer i udskolingen 
Skolen efterspørger bestyrelsens holdning til dette.  

Såfremt der opfordres til brug af egen computer, vil skolen skulle stille programmer samt 

mulighed for at opbevare pc’eren i aflåst skab. 
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Bestyrelsen tilslutter sig, at vi undersøger mulighederne og overvejer hvilke tiltag, der i 

givet fald skal tages i forhold til økonomi, ‘regler’ osv. 

 

11. Eventuelt 
 

 Evaluering fra deltagelse på forældremøder: 

- nogle klasser kan ikke vælge kontaktforældre (der er ingen, der vil lade sig vælge) 

- der ønskes konkret udmelding fra ledelsen i forhold til skolens økonomiske situation,    

som man kan videregive på mødet 

- positive tilkendegivelser fra forældrene i forhold til bestyrelsens deltagelse 

- ligeledes mange positive tilkendegivelser i forhold til skolefest 

- generelt stilles der spørgsmål omkring økonomi samt renovering af ’Gården’. 

 ’Princip for forældreråd’ lægges på bestyrelsens ’side’ (Martin). 

 Kim deltager i forældremøde 4. BA d. 26/9 (i stedet for Nadja) samt d. 2/10 i 2. AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


