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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 30. oktober 2019 kl. 19.30-21.00 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

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

Fraværende: Claus. 

Afbud: Kim, Lonni, Jacob. 

Referent: Pia. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen gennemføres. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 

Intet. Elevrådet har ikke været samlet siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Kommer under nedenstående punkter. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 

- Byggeri 

Taget på afd. Benløse: Arbejdet går planmæssigt. 

Arbejdet med Benløsegården: Arbejdsgruppen har haft indledende/forberedende møder. 

Byrådet har vedtaget en løsning omkring Gården. 

ESCO-projekt: På Asgård: lys er udskiftet – nu påbegyndes udskiftning af termostater. 

På Benløse er det omvendt. 

Etablering af parkeringsplads på Benløse påbegyndes. 

 

AULA er taget i brug – der er naturligt nogle nye ting, vi alle skal sætte os ind i og 

vænne os til. Der har været ’hjælpe-cafe’ for forældre i eftermiddag på afd. Asgård. Der 

er planlagt endnu en cafe. 

 

Der var temauge på skolen i uge 41.  

 

Der er p.t.kursusforløb for dansklærere og matematiklærere. 

 

Krænkende adfærd, vold og trusler fra elever fylder meget i personalegruppen pt. LMU 

arbejder med området.  

De aflåste lokaler (9 stk.), som er følge af ulykken med ventilationsanlægget i uge 41, 

påvirker både elever og personale. Der er mange personer på mindre plads, store 

ventilatorer, som afventer opsætning, fylder på gangen osv. 

 

Ledelsen har været på seminar i uge 40. Skal på temadage torsdag/fredag i denne uge. 
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Afgangsprøve-karakterer for 2019 er lige offentliggjort. ’Byskovskolens’ resultat ligger 

på landsgennemsnittet – bedst i kommunen. 

 

D. 5/12 er der Skoleforum (omhandler medarbejdernes trivsel). Der kommer invitation 

senere. 

 

Virksomheds Strategien skal revideres (deadline 15/12). 

 

Kommunen har generelt opmærksomhed på alle skolernes brug af vikar – såvel 

kvalitativt som kvantitativt - og der er nedsat arbejdsgruppe på tværs af skolerne. (Det 

har været et fokus-punkt i forældrenes tilbagemelding i den store brugerundersøgelse).  

 

5. Redegørelse for ulykkestilfælde på afd. Asgård 

- Status på undersøgelse  

Anita og Martin informerer om ulykken. Den lærer, der blev ramt, har det – efter 

omstændighederne – godt. 

Vi efterspørger pt. information omkring det videre forløb omkring installering af 

ventilationsanlægget. Der er hårdt brug for de afspærrede lokaler. 

Fremadrettet vil ’Ringsted Kommune’ være tilstede, når arbejdet skal godkendes – selvom 

pågældende firma egentlig er godkendt til at udføre egenkontrol. Der er bestilt ingeniør-

beregninger i forhold til at sikre, at spærene kan holde ventilationsanlæggene. 

 

Lars anerkender skolens/personalets håndtering af situationen – på alle parametre -  

og pointerer vigtigheden af, at firma og Ringsted Kommune sørger for, at såvel 

elever/forældre samt personale får genskabt tilliden til sikkerheden i det fortsatte arbejde. 

Det klæder Ringsted Kommune at påtage sig det ansvar, de har. 

 

6. Sikkerhed på skolens område 

Hvordan sikrer vi, at alle renoverings-/byggeprojekter overholder regler og sikkerhed? 

Vigtigt at få kommunikeret til forældrene, at der er ’styr på det’. 

Martin: Vi oplever generelt stor imødekommenhed og ansvarlighed fra de entreprenører, 

der udfører arbejde på skolen – eller i umiddelbar nærhed. Som skole kan vi ikke garantere 

– men gør alt, vi kan, for at gøre opmærksom på de udfordringer, vi forudser og oplever. 

Ex. er der aftale om, at tung trafik ikke leverer materialer til byggepladsen i de tidsrum, 

hvor eleverne typisk færdes til/fra skole. 

 

7. Opfølgning på planlægning af dialogmøde 

Mødet flyttes til d. 18. november kl. 19.00. Lars sørger for at sende invitationer. 

Dato for årsberetning skrives med i invitationen. 

 

8. Økonomi 

Budgetlægning for 2020 er påbegyndt. 

 

9. Eventuelt 

Bestyrelsens principper ligger nu på hjemmesiden. 

 


