Ordinært skolebestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2020 kl. 18.30-21.00
Konferencerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse
Ordstyrer: Lars Vestergaard
Tilstede:
Afbud: Pia, Lonnie
DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra Elevrådet
Afbud pga. fritidsaktiviteter

3.

Meddelelser fra formanden
Bestyrelsesformænd har været på seminar med B&U-udvalget.
Godt med tæt samarbejde mellem bestyrelser og udvalget.
Der blev talt om klassekvotienter, om hvordan man fastholder børn i folkeskolen (også selvom
man vælger noget andet end distriktsskolen)

4.

Meddelelser fra ledelsen
Skoleledere var også på seminar.
Positiv dialog omkring folkeskolen. Der blev drøftet folkeskolens ry, ressourcer, inklusion og
behov for en nuanceret debat, der ikke udelukkende tager udgangspunkt i hårde tal.
Byggeri:
Tagrenoveringen går efter planen
Gården i næste fase. Der er kommet 3 totalrådgiverbud. Udvægelse fredag d. 7/2
Ventilation på Asgård er i udbud efter Ringsted Kommune har afbrudt samarbejdet med Dansk
Klima Service, som var ansvarlige for ulykken i oktober ift. et ventilationsanlæg, som faldt ned
kort tid efter montage.
Nyt firma+projektleder bedes tage hensyn til, at børn og voksne på Byskovskolen har behov for
tryghed ift, med at anlæggene remonteres.
Varmeudfordringer begge afdelinger – forventes løst snarest.
Ansættelsesudvalg afdelingslederstilling: Philip + skolens ansættelsesudvalg
BTU:
335 besvarelser/99 kommentarer
2 meget forskellige rapporter: Meget positiv på afd. Benløse, meget negativ på afd. Asgård.
Umiddelbar analyse af Asgård går på, at der har været flere klasser, hvor trivsel har været en
udfordringer. Det har bl.a. betydet at flere forældre har oplevet debat om trivsel med ledelsen,
og hvor der ikke har været enighed om indsatser, forventninger og muligheder.
Samtidig har et svært efterår på Asgård, hvor mange lokaler har været ude af drift og klasser
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derfor har været presset på plads, sat sine spor.
Ledelsesteamet arbejder videre med analysearbejdet og sender analysen ud til forældrene med
stor tak for deres engagement i at besvare BTU’en
5.

Økonomi
LMU har drøftet prioriteringsrækkefølge, i det tilfælde at vi får mulighed for at bruge midler.
Personalet ønsker flg. prioritering:
1. Kurser/uddannelse
2. Inventar (læringsmiljøer bl.a. i forhold til inklusionsopgaven)
3. IT
Bestyrelsen opfordrer til der bruges midler til at forebygge tilspidsede situationer og
udadreagerende adfærd, både uddannelsesmæssigt, ’hænder’-mæssigt og læringsmiljømæssigt,
så læring og trivslen kan styrkes.
Der drøftes desuden økonomi omkring det træk der er foretaget af ejendomscenteret, nu da
skolen ikke længere selv skal stå for indvendig vedligehold. Der er debat om størrelsen på
trækket, og om hvorvidt det er muligt/lovligt at der trækkes fra takstfinansieret virksomhed til
andre dele af Ringsted Kommune.

6.

Udkast til princip for brug af fondsmidler præsenteres
Drøftet og redigeret. Godkendes på næste møde.

7.

Planlægning af opstillingsmøde
Opstillingsmøde 5. marts kl. 19.00, afholdes i personalerummet på afd. Benløse
Rasmus, Kim er på valg + 2 suppleanter. Både Kim og Rasmus ønsker at genopstille.
Anita deltager som ledelsesrepræsentant
Lars sender et brev ud snarest, med opfordring til at stille op/dukke op.

8.

Opfølgning på dialogmødet i november 2019
Udvalgte punkter præsenteres
Lonnie og Lars har samlet op på punkter for dialogmødet.
Der blev foreslået følgende punkter:

-

Bestyrelsen vil gerne ’interviewe’ forældre, der tager deres børn ud af Byskovskolen, mhp.
hvad vi kan gøre bedre.

-

Der skal arbejdes på et tættere samarbejde mellem afdelingerne.

-

Det er en rigtig god idé at forældrene i klassen sender velkomstbrev til nye børn/forældre i
klassen.

-

Referater og dagsordner fra bestyrelsesmøde sendes til kontaktforældreråd.

-

Skolelederen sender nyhedsbreve ud.
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9.

Motion og bevægelse: Hvordan indgår det i undervisningen - gennemgang for
skolebestyrelsen (læringsudbytte).
Eleverne skal have 45 minutters motion og bevægelse hver dag. Det lykkedes ofte, men nok
ikke hver dag i alle klasse.
Stor fokus på varieret undervisning, hvor der planlægges med aktiviteter.
Skolen har meget udstyr og læringsportaler til at understøtte bevægelse i undervisningen.
Skolen har en meget aktiv bevægelsesvejleder, som laver mange aktiviteter i klasserne og
inspirerer sine kolleger.

10. Evaluering og gennemgang af udmøntning og revidering af:

Princip for klassedannelse.
Skolen er tilfreds med princippet, som giver pædagogisk spillerum til at træffe de mest
fornuftige beslutninger.
11. Opfølgning på trafiksikkerhed

Det kan godt være kaotisk og farligt at biler parkerer i kiss/ride-feltet på Asgård.
Skiltet er stjålet.
Skolen rekvirerer et nyt skilt og sender en infokampagne/evt. film ud.
Møde i trafiksikkerhedsrådet:
Intet nyt om lokalområdet. Næste møde 27.april – her efterlyses plan for området.
12. Eventuelt

Skoleforum 11. marts!
Næste skolebestyrelsesmøde 12. marts.
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