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Ordinært skolebestyrelsesmøde torsdag d. 28. november kl. 18.30-21.00 

Personalerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Afbud: Philip, Pia,  

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Asgård: tegnekonkurrence hvor der skal findes et logo til elevrådet. Mange forslag. 

Kommende punkter i året: indeklima, skraldesortering, Elevrådets vedtægter,  haltider 

(så det ikke kun er blok B). 

Der har været holdt 3 ordinære møder (men i øjeblikket næsten hver dag pga. 

tegnekonkurrencen) 

Der er 2 fra hver klasse fra 4. og op til AOB. 

Der er mange der ønsker et ’Asby-forløb. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Kontakt med Claus Kilde Krath. Claus ønsker ikke at være i Skolebestyrelsen.  

Ønsket er taget til efterretning. 

Næste suppleant på listen er Rasmus. Lars kontakter Rasmus.  

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
- Byggeri:  

Telt på taget skal flyttes til Ny Indegård, tidsplanen skrider frem planmæssigt. 

Ventilationsanlæg nedtaget og klasselokaler er tilbage i drift – skønt! 

ESCO (energioptimering) på hhv. Asgård (varme) og Benløse (lys) pågår og skrider 

planmæssigt frem. 

 

- Skoleforum: 

Skoleforum om tilvalg af folkeskolen d. 5. december. Alle opfordres til at komme. 

 

- AULA 

Vi øver os! 

 

5. Klage fra forældre 
Martin er kommet med en redegørelse og efterfølgende debatterede Skolebestyrelsen 

henvendelsen og bekymringerne.  

Generelt debatterede bestyrelsen inklusion, ordensregler, handlemuligheder i tilspidsede 

situationer, konflikthåndtering, mm. 



 

 

________________________________________________________________________________  

Bestyrelsen opfordrer til at der i højere grad kommunikeres om situationer i klassen, som 

opstår. På den måde kan forældre i højere grad være oplyste, så der ikke opstår rygter og 

forestillinger. 

Ligeledes opfordrer bestyrelsen til at der altid er en handlingsplan for klassens trivsel. Det er 

ligeledes oplevelsen at når forældrene indbyrdes laver aftaler, klasseregler mm., så har det 

en meget positiv effekt på klassen trivsel. 

 

Skolebestyrelsen opfordrer til at skolens principper tages i anvendelse. 

 

Klagerne får svar på deres henvendelse fra formanden telefonisk og via Martin redegørelse 

til B&U, herunder dialog på et allerede aftalt møde. 

 

6. Princip for fonde 
Kim og Lars udarbejder et princip mhp. at klassekasseprincippet revideres, så det også 

tilkendegiver en holdning til forældres brug/søgning af fonde til klasser, årgange, afdelinger 

eller hele skolen. 

 

Holdninger drøftes på dialogmøde med forældrerødder til mødet i marts. 

 

Lars indkalder Kim. 

 

7. Økonomi 
-  Skolens budget: Udkast, næste års budget præsenteres (økonomi) 

Det er desværre ikke muligt at fremlægge et budget der er stadig er store ind- og 

udreguleringer. 

Centeret kommer ud af 2019 med et lille overskud. 

Distriktet ser ud til at komme ud med et lille underskud, inden for de 2% vi må overføre. 

 

Vi forventer at kunne have et budgetudkast til 2020 til decembermødet. 

 

 

8. Drøftelse om fordele ved at centralisere dele af økonomistyringen 
Kan det være nemmere for skolerne (især det specialiserede område) ved at en større del af 

skolernes budget styres fra centralt hold? 

 

Drøftelse for og imod. Der er gode argumenter for både/og. 

 

 

9. Opfølgning på afholdte dialogmøde  
Fremskridt i fremmødet. 

Positiv dialog og mange gode idéer.  

Mange synes det er godt med nyhedsbreve. 

Det blev også foreslået at referater fra Skolebestyrelsen sendes direkte til forældrerådene. 

Der kan være åben punkter på Skolebestyrelsens dagsorden som forældrerådene kan byde 

ind på.  

Forslag til velkomstbrev fra forældre til nye børn/forældre i klassen. 
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Lars foreslår en arbejdsgruppe og forbereder det kommende dialogmøde/opstillingsmøde til 

marts. 

Lonni, Lars melder sig. 

Der var klar opbakning til at der afholdes en skolefest for HELE skolen, gerne med meget 

høj grad af forældreinvolvering, f.eks. i forlængelse af en emneuge. 

 

Forældrene efterlyste mere samarbejde mellem afdelingerne. 

 

10. Evaluering og gennemgang af udmøntning samt revidering af: 
-   Princip for afholdelse af aktiviteter uden for skolens område. 

Udsættes til næste møde. 

 

11. Evaluering og gennemgang af udmøntning samt revidering af: 
- Princip for kommunikation. 

Martin laver et oplæg til et nyt princip, der handler om hvordan vi taler til og om hinanden, 

hvordan vi orienterer nyheder til hinanden, brug af infoskærme, Facebook og øvrige sociale 

medier. 

Hvordan er forældrenes kommunikation indbyrdes og hvilke fora bruger vi til hvilken 

kommunikation? 

På dagsordenen til næste møde. 

 

12. Opfølgning på trafiksikkerhed 
Udsættes til næste møde 

 

13. Status på elevfravær jf. Servicelovens §153 stk. 2 
Udsættes til næste møde. 

 

14. Eventuelt 


