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Ordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 18.30-21.00 

Konferencerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Tilstede:  

Afbud: Pia, Jacob (elevråd), Jacob (forælder).  

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Også velkommen til Rasmus Lynge  

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Afbud fra Jakob 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Lars er inviteret til udvalgsmøde i B&U-udvalget fredag d. 17, hvor der er seminar for 

udvalget. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
- Byggeri:  

- Skoleindskrivning, åbent hus x 2 

- BTU 

- Nye medarbejdere. Casper (Gården). Helle, Charlotte, Ralf (lærere Asgård),  

- Jette Selmer stopper som afdelingsleder på Byskovskolen pr. 31. januar. 

 

5. Økonomi 
Mange ubekendte. Pt. ca. -600.000. Vi har forventning om større tilgang af midler fra div. 

puljer og bevillinger. 

Vi afventer stadig afregning for 2019. 

Vi budgetterer alt konservativ, indtil andet er bevist. F.eks. budgetterer vi kun med 2 hhv. 0. 

og 7. klasser. 

Skolen følger budgettet tæt og bestyrelsen ligeså. Bestyrelsen udtrykker bekymring for 

skolen ikke kan få afklaring for deres budget før langt inde i 2020.  

Der følges op på hvert bestyrelsesmøde i foråret. 

Skal vi regulere for negativt budget, kræver det personaletilpasning. Det kan gøres ved 

naturlig afgang omkring sommerferien. 

Hvis vi får budget til det, ønsker bestyrelsen at prioritere bland flere forslag. 

Der kan bl.a. prioriteres inden for madprojekter (sund kantine), inventar (møbler, 

læringsmiljøer), udearealer (legeplads, siddeområder), kurser (opkvalificering personale), 

lejrskole i udlandet. 

Bestyrelsen ønsker at LMU og elevråd tilkendegiver, hvad de vil prioritere. 
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Center balancere budgetmæssigt med fornuftig buffer. 

 

 

6. Orientering fra udvalg for brobygning mellem Byskovskolen og Kildeskolen 
Lars har holdt møde med leder og bestyrelsesmedlemmer fra Kildeskolen (Martin var 

forhindret i at deltage). 

Kildeskolen efterlyser tidligere og bedre info om Byskovskolen. 

Der foreslås et udvalg af forældre, personale, elever og ledelse. 

Dorte, Martin og Sira holder møde i uge 4, hvor de kommer med forslag til optimering af 

brobygningsforløb. 

Der skal være lige så stor fokus på brobygningen fra afd. Asgård til afd. Benløse, som fra 

Kilde til afd. Benløse. 

Meget større fokus på faglige fælles aktiviteter på årgangene på Byskovskolens mellemtrin. 

 

7. Orientering fra udvalg for trivsel på Byskovskolen 
- Trivselsarbejdsgruppe’. 

Ud fra arbejdsgruppens oplæg diskuteredes trivselsambassadørernes rolle, afgrænsning og 

snitflader med forældreråd og bestyrelse. 

Formålet er at fremme positive initiativer blandt forældrene.  

Lars reformulerer udkast og sender rundt. 

 

- Opfølgning på Princip for lejrskole og hytteture Byskovskolen 

Udsat. 

 

I stedet drøftelse af muligheder for lejrskole i udlandet. 

Der er ’for’ og ’imod’. Mange gode oplevelser i DK. Godt signal med udlandstur. Dyrere 

primært pga. transport. 

 

AOB rejser efter flg. rotation: 

år 1: 1 overnatning i nær-området i DK 

år 2: 3 overnatninger i DK 

år 3: 4 overnatninger i udlandet. 

På den måde kommer alle igennem alle 3 former for lejrskole i løbet af AOB-forløbet. 

 

 

8. Ressourcegrundlag: Kommende skoleår. 
Se punkt 5. 

 

9. Skoleårets planlægning: Køreplan for kommende skoleår. 
Afventer ressourcegrundlag. 

 

10. Motion og bevægelse: Hvordan indgår det i undervisningen - gennemgang for 
skolebestyrelsen (læringsudbytte). 

Udsat 
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11. Beredskab for tekniske hjælpemidler 
Hvad kan skolen gøre og hjælpe elever, når elevers/børns tekniske hjælpemidler (f.eks. 

elektriske kørestole) går i stykker? Der efterlyses at der findes et akutnummer, som skole og 

forældre kan ringe til og få hjælp med det samme. 

 

Martin undersøger om der findes et beredskab, f.eks. hos myndighedsenheden. 

 

12. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 


