Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde
torsdag d. 26. november 2020 kl. 18.30-21.00
Mødet afvikles via Microsoft Teams
Ordstyrer: Lars.
Referent: Pia.
Tilstede: Martin, Anita, Lars, Nanna, Mette, Emmeline, Jacob, Philip, Kim, Pia.
Afbud: Lonni, Rasmus.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Meddelelser fra Elevrådet
Ingen.
Elevråd på begge afdelinger afholder møder.
Det formodes, at repræsentanter atter deltager i Skolebestyrelsens møder, når disse atter afholdes ’fysisk’.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterer om afholdt møde med arbejdsgruppen imod hærværk mm.
Pt. er der ikke den store ’aktivitet’ på arealerne om aftenen.
Der er inviteret repræsentanter fra ’Natteravnene’ til næst møde i januar.
SSP er informeret om status.
Formanden orienterer om afholdt møde med Kildeskolen.
Repræsentanterne fra Kildeskolen oplyste, at man generelt føler sig overset af Byskovskolen. De vil derfor
udfærdige forslag til to principper omkring overgang mellem Kilde- og Byskovskolen. (1. udkast kommer i
december).
Lars, Philip, Anita og Martin har holdt møde vedr. skolens budget.

4. Meddelelser fra ledelsen

-

Skolelederen orienterer om status på følgende:
Status vedr. byggeri på Benløsegården
Projektet er forsinket – der er forhandling med den billigste udbyder i forhold til at finde billigere løsninger.
Der arbejdes på et besparelseskatalog, uden at gå på kompromis med tilgængelighed og antal kvadratmeter og
med stadig fokus på kvalitet – ændringer er primært arkitektoniske. De store poster til ændring fra det
oprindelige projekt er f.eks. ændring i tag- og loftkonstruktion, en ændret facadelinje, etplansløsning i
indgangspartiet, samt en besparelse på lift til eksisterende rum, som i stedet inddrages til depot. Personale,
ledelse og bestyrelse på Byskovskolen har været inddraget i processen og støtter op om de ændringer,
administrationen har foreslået. Vores fælles vurdering er, at ændringerne ikke har brugsmæssig betydning for
vores/børnenes hverdag og vi støtter op om den videre realisering med de beskrevne besparelser.
Nyt tilbud forventes på mandag, hvorefter administrationen vurderer, om der skal søges om ekstrabevilling

-

Status vedr. øvrigt byggeri
P-plads på afd. B er næsten færdig.
På afd. A skiftes der tagrender.

________________________________________________________________________________

-

Håndtering af dagligdagen i forhold til restriktioner pga. coronavirus
Vi har haft 4 ’omgange’ af udbrud. Alle håndteret efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer – og med god hjælp
fra såvel forældre som medarbejdere.

-

Øvrigt siden sidst
En meget trist meddelelse er, at en af centereleverne desværre er død. Der har været tæt kontakt mellem
klassen og forældre.
En medarbejder på afd. B. er i dag hentet af lægehelikopter– og fløjet til Rigshospitalet. Han har det –
efter omstændighederne – godt.
En ’hærværksmand’ er opsporet – og det er besluttet, at straffen skal udstås i form af ’frivilligt’ arbejde
på området.
I forhold til Kildeskolen er vi opmærksomme på deres oplevelser. Vi er i dialog med skolelederen i forhold
til tiltag. Sira og Martin skal på besøg på Kildeskolen inden jul.
De varslede afskedigelser er nu gennemført. 3 varslede opsigelser blev til 2, idet en medarbejder ønsker at
gå på pension til sommer.
Nogle af skolens ’anden-tids-opgaver’ er nu ved at blive ændret til undervisningstid i forhold til at dække
lektioner, der pt. læses af vikarer. Der forventes nye skemaer til alle klasser efter jul.
Ledelsen er i dialog med forældreråd (klasse på afd. A) og på baggrund af denne er der er lavet tiltag
omkring klassen.
Der opstår trafikfarlige situationer omkring afd. A om morgenen, bl.a. fordi cyklister færdes på
tilkørselsvejen og fordi forældre parkerer / kører ind i skolegården, hvor ’busserne’ også skal aflevere
elever. Martin laver et ’skriv’ og det overvejes, om vi skal bede færdselspolitiet om et par vejledende
besøg.

5. Orientering om overblik over personale tilgang/fragang delt op på afdelingerne
-

Status på antal medarbejder pr. elev på afdeling Asgård (distrikt-delen) ift. til 2019/2020
Status på antal medarbejder pr. elev på afdeling Asgård (Centerdelen) ift. til 2019/2020
Status på antal medarbejder pr. elev på afdeling Benløse ift. til 2019/2020
Hvilke konsekvenser forventes af forskellen fagligt?
Skolebestyrelsen ønsker et overblik over grunde til til- og afgang fra Byskovskolen
Anita gennemgår tal fra skoleåret 2019/2020:
Antal elever pr. voksen i distrikt A: 13,7
Antal elever pr. voksen i distrikt B: 10,7
Antal elever pr. voksen i Center A: 1,9 (exkl. terapeuter) / 1,6 (inkl. terapeuter).
Tallene siger ikke umiddelbart noget om hvordan, ressourcerne blev fordelt (2-lærer-ordning, inklusionspædagog, læsevejledere osv.).
Drøftelse omkring hvad, man kan bruge tallene til – hvordan måler man kvalitet osv.
Der aftales fremadrettet et fast punkt på skolebestyrelsesmøderne – ex. en gang i kvartalet – hvor der
kigges på ’nøgletal’ i fh.t. trivsel og kvalitet i undervisningen.

6.

Evaluering og gennemgang af princip for vikardækning
-

Der ønskes en orientering om, hvorvidt princippet er muligt at overholde under aktuelle coronasituation
Hvor mange timer gennemført med vikar i dette skoleår?
Bør princippet suspenderes frem til 1. august 2021 pga. coronasituationen?
Er der behov for et midlertidigt princip for vikardækning, der tilpasses den aktuelle situation med udløb 1.
august 2021?
Det oprindelige princip fastholdes.

________________________________________________________________________________

7. Orientering om Budget 2021

-

Har ledelsen gennemført tilstrækkelige tiltag?
Budgettet drøftes med henblik på ændringsforslag
Anita/Martin:
I forhold til 2021 afventes budgetopfølgning (kommer i næste uge).
Vi regner i øjeblikket på, hvordan tiltag slår igennem. Skolen forventes at gå ud af 2020 med ca. 2 mill. i
underskud (i distriktet). Forventet underskud på ca. 350.000 kr. ved udgang af 2021.
I februar kigges på budget 2021, da vi på dette tidspunkt formoder at kunne indregne de politiske
beslutninger.
Budgettet er drøftet med skolecenterchefen.
Philip har lavet en analyse af budgetterne 2016 – 2020, som gennemgås. Analysen sendes til bestyrelsen.

8. Status på analyse af centerklasserne
-

Afklaring af centerklassernes formål og for hvilke elever?
Opnår skolen målsatte mål?
Martin beklager, at han endnu ikke har indkaldt udvalget.
Punktet udsættes.

9. Evaluering og gennemgang af princip for kommunikation
Arbejdsgruppe (Emmeline, Martin, Lonni) barsler med oplæg. Måske skal ’Princip for kommunikation’
fremadrettet hedde noget andet?? (I mellemtiden sørger vi for at opdatere faktuelle oplysninger).
Punktet tages på dagsordenen igen i december.

10. Eventuelt
Emmeline og Lars kontakter medlemmer af ’Trafiksikkerheds-rådet’ for at høre hvordan, det ’går’ med tidl.
henvendelse vedr. sikker skolevej.
Skolebestyrelseskursus d. 18/1 2021. (afholdes på Byskovskolen – tidspunkt kommer senere).

________________________________________________________________________________

