Referat Ordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 18:30-21:00
Mødet holdes via Microsoft Teams
Ordstyrer: Lars Vestergaard
Referent: Pia
Deltagende: Martin, Nadja, Lars, Anita, Kim, Lonni, Philip, Jacob, Nanna, Mette (medarbejderrepræsentant, ’afløser’ for Frederik) og Pia.
Afbud: Rasmus.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden

Kommer under relevante punkter.
3. Meddelelser fra ledelsen

-

Byggeri:
Godt nyt… Projekt ’Gården’ er sat i gang igen. Workshop afholdt d. 14/5, fint oplæg fra
arkitekten (rettelser fra projektgruppen var tilføjet). Ny workshop lige før sommerferien.
Projektet er forsinket en måneds tid. Martin viser tegninger af projektet og fortæller, at
det har været en god proces. Han er med i såvel projekt- som styregruppen. Sidstnævnte
skal tage stilling til, om huset skal være hvidpudset eller opføres i røde sten. Bygningen
forventes færdig august 2021.
Teltet på afd. B fjernes fredag d. 22/5 – renovering af taget er dermed afsluttet. Der
snakkes med entreprenøren om hvordan, det skal fejres!!
Der har været hærværk på byggepladsen. Videoovervågning har afsløret
gerningsmændene, som heldigvis ikke er fra Byskovskolen.

-

Planlægning af skoleåret:
Fagfordelingen er stort set på plads – skemalægning starter i Kristi Himmelfarts-ferien.
Skemaer forventes klar inden sommerferien.
Der er nogle ledige stillinger, som ikke genbesættes, - andre bliver slået op.

-

Øvrigt:
Det er nu vedtaget, at Ringsted Kommunes modtage-klasser flyttes til Byskovskolen (afd.
B) pr. 1/8 2020, hvilket vi glæder os til.
6. – 9. distriktsklasser blev budt velkommen tilbage i går, d. 18/5. Alt er gået stille og
roligt, det er dejligt, at alle elever og medarbejdere nu er tilbage på skolen.

________________________________________________________________________________

Det har været lidt problematisk, at retningslinjer omkring det sundhedsfaglige ikke er så
eksakte, som de var tidligere.
4. Opfølgning på skoledagen under genåbning efter Coronavirussen

En generel drøftelse af skoledagen efter genåbningen, som primært har fokus på flg.
områder:
Udeundervisning: Skal eleverne være ude uanset vejret? Kommer eleverne til at kede
sig? Hvordan sikres det faglige niveau – og undervises der i alle fag? Elevernes trivsel?
Sammenfattende kan siges at:
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal størstedelen af undervisningen foregå
udendørs. Ledelsen har tillid til, at de enkelte lærere/voksne kan vurdere, hvornår det er
hensigtsmæssigt at være ude-/ indendørs. Forældre opfordres til at sørge for, at eleverne
har tøj med, der er tilpasset vejret – og kontakte klassens lærere, såfremt man oplever
problematikker omkring ude-undervisningen.
Da vi har prioriteret, at der er faste voksne omkring de enkelte klasser, vil nødundervisningen tage udgangspunkt i deres fag-faglighed. Det betyder, at eleverne ikke
har alle fag, men til gengæld nogle fag i øget omfang. Der er generelt stort fokus på
fagligheden, men forholdene og kravene til ex. ekstra hygiejne fylder også i den nye
dagligdag. Det overvejes, om det er muligt at foretage skift mellem nogle lærere, så der
kommer ’ny’ faglighed til klasserne.
Flere påpeger endvidere, at mange elever profiterer af nye/anderledes læringsformer
og, at elevernes trivsel er det vigtigste i denne situation.
5. Økonomi

Budget: Efter mange tilpasninger er vi nu kommet ned på et underskud på godt 0,5 mill. i
distriktet, hvilket er inden for rammen, set over et skoleår.
Centeret, som så fint ud ved sidste bestyrelsesmøde, ser ikke så godt ud pt (bl.a. pga.
nedgang i elevtal), men kører dog fornuftigt. Dette betyder, at der er nogle stillinger, som
ikke genbesættes. Det forventes, at underskuddet (på ca. 1 mil.) kan indhentes over
skoleåret.
Centeret fik pr. 21/4 en ’regning’ på 1,2 mil. kr. (vedtaget i Byrådet) – det har endnu ikke
været muligt at få en nærmere forklaring på grunden til dette.
Der gøres en stor indsats for at finde ud af hvorfor, der kommer så store udsving. Det er
vigtigt at bemærke, at der er to budgetår involveret i ét skoleår.
Martin pointerer, at de tiltag, der er gjort betyder, at der ikke oparbejdes gæld.
Bestyrelsen ønsker at gøre Byrådet opmærksom på, at de økonomiske rammer er for uklare
og fremhæver det politiske aspekt.
Der er store udfordringer i at have tilsyn med budgettet under de givne forhold.
Lars oplyser, at bestyrelsen allerede tidligere har bemærket dette i ’høringssvar omkring
specialtilbud’.
Bestyrelsen har ikke forventning om, at underskuddet er afskaffet inden sommerferien, men
ønsker, at der lægges en strategi for hvordan, underskuddet nedbringes.
Arbejdsgruppe nedsættes i juni måned i forhold til at vurdere, hvordan der skal arbejdes
med budgettet.

________________________________________________________________________________

Martin henviser til, at bestyrelsens rolle omkring budget er at prioritere områder – det er
ledelsen, der træffer de konkrete beslutninger.
Anita oplyser, at der er høring til Ringsted Kommunes budget efter sommerferien.
Der udtrykkes ønske om, at den nye bestyrelse får en gennemgang af, hvad der har stor
indflydelse på budgettet.
6. Spireforløb

”Spireperioden” er udsat – af flere omgange – til opstart d. 2/6 2020.
Der er sendt personale fra skolerne til institutionerne i forløb forud for opstart (fordi
børnene ikke må komme på skolerne).
Spirerne placeres i deres kommende, blivende lokaler.
På Asgård skal der være én kommende 0.-klasse, på Benløse to, som ’blandes’ over to
forløb i spireperioden, hvorefter klasserne dannes.
’Corona’ har betydet, at der ikke kan afholdes de sædvanlige spire-forældre-møder. I stedet
er der lavet en virtuel rundvisning på de to afdelinger og inviteret til virtuelle
forældremøder.
7. Status på skolebestyrelsesvalget

Processen er sat i gang igen. Hverveperioden er forlænget til d. 25/5.
Fra 28/5 – 22/6 er der stemmeperiode.
Byskovskolen skal ud i kampvalg. Kandidaterne sender ’valg-indlæg’ til Lone Hove.
Bestyrelsesmøde d. 17/6 skulle have været konstituerende – men ændres til ordinært møde.
Konstituerende møde afholdes særskilt d. 22/6 kl. 18.30. (Konstituerings-frist d. 29/6).
Tiltrædelse for den nye skolebestyrelse er d. 1/8 2020.
8. Præsentation af materiale til årsberetning

Lars har lavet oplæg til skriftlig årsberetning. Tilføjelser og ændringsforslag drøftes – og
medtages i ’ny udgave’, som Lars sender til bestyrelsen inden udgivelse.
9. Eventuelt





Velkommen til Mette – og præsentation af bestyrelsen.
Status på sikker skolevej??
Martin: Trafiksikkerhedsrådet har ligget ’corona-stille’ – formodentlig møde i juni.
Punkt til næste møde: Hvad har vi lært af corona-perioden? – positive oplevelser, der
kan tages med.
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