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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 18:30-

21:00 

Mødet afvikles via Microsoft Teams 

 

Ordstyrer: Lars. 

Tilstede: Emmeline, Anita, Martin, Rasmus, Philip, Lars, Mette, Kim, Nanna og Pia. 

Afbud: Lonni, Jacob. 

Referent: Pia. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Intet nyt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Se under pkt. 5. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
- Status vedr. byggeri på Benløsegården 

Nogle af de justeringer, der er foretaget for at kunne holde projektet indenfor budget-rammen (jf. tidligere 

referat), har skabt usikkerhed om, hvorvidt ændringerne påvirker tilgængeligheden. Projektet skal derfor i 

politisk udvalg igen, hvilket formodentlig medfører yderligere en måneds udsættelse af opstart. Projektet 

forventes færdigt ved udgang af 2021. 

(Ændringerne har IKKE indflydelse på tilgængeligheden – både Lars og Martin har udtalt sig om sagen i 

dagspressen i håb om at rydde misforståelser af vejen). 

 

- Status vedr. øvrigt byggeri 

Der skal udskiftes tagrender på afd. Asgård i nærmeste fremtid (forventet periode på 3 mdr.) 

Anita er i dialog med firmaet omkring ’logistik’. 

 

- Øvrigt siden sidst 

* Problematik omring manglende/’begrænset’ varme på begge afdelinger er ved at blive løst. 

* På afd. B. er der gang i hovedrengøringen. 

*Vedr. Corona: 

- Afdelingslederne har mange ’tjek-ind’ med teams’ne i fjernundervisningen. Tilbagemeldinger er, at alt 

forløber fint. STOR cadeau til medarbejderne for en kæmpe indsats – både i forhold til fjernundervisning 

og ’tilstedevær’. (Forældrerepræsentanter udtrykker ligeledes stor anerkendelse for indsatsen – og ikke 

mindst de opfølgende samtaler med elever / forældre).  

Nogle forældre udtrykker bekymring for ’tiden efter Corona’ - generelt for skolesystemet / elevernes 

læring, trivsel og ikke mindst sociale udvikling. 

På spørgsmål om skolen arbejder efter ”Bekendtgørelsen om nødundervisning”, svarer Martin, at skolen 

tilstræber, at undervisningen kommer så tæt på den normale undervisning som muligt, men det er 

selvfølgelig noget helt andet, når det foregår online.  Udgangspunktet er, at eleverne laver skoleaktiviteter 

(online-undervisning, arbejde med opgaver, lektier, øvrige aktiviteter) mandag til fredag, svarende til det 

antal timer, de sædvanligvis er i skole, afhængigt af klassetrin.   

Lærerne vurderer i samarbejde med forældrene hvor meget ’skærm’, eleverne kan klare. 

Der er inddelt i ’klasse-bobler’, faste voksne er prioriteret (evt. med byt undervejs, hvis det er muligt,  for 



 

 

________________________________________________________________________________  

at tilgodese flest mulige fag). 

* Der er planlagt online besøgsrunde (Sira og Martin) hos kommende 7. klasser i nærmeste fremtid. Der 

er indkaldt til forældremøde d. 1. februar. 

 

 

5. Forslag til tiltag imod hærværk og social uorden på skolens område 
- Etablering af et lokalt ’netværk’ i samarbejde med Heimdal og BiF 

- Alliere skolen med ’Natteravnenes’ lokale afdeling i Ringsted 

- Ingen af forslagene  
 

Lars har været til møde med repræsentanter fra ’Heimdal’ og ’Benløse IF’. ’Natteravnene’ deltog og 

fortalte om arbejdet som ’ravn’. 

I forhold til tiltag mener Lars, at alliancen med ’Natteravnene’ er den bedste løsning (forældre melder sig 

ind i foreningen, som så ’besøger’ området i forbindelse med deres runder.  

Der skal leveres min. 5 personer til Natteravnene, hvis de skal ’rundere’ området (på vagt min. 5 x årligt) 

Benløse IF er usikre på konceptet – Heimdal ønsker et lokalt netværk. 

Lars har spurgt politiet, som fraråder ’lokal løsning’. 

 

Bestyrelsen er modstander af ’lokalt netværk’ og ønsker løsning med samarbejde med Natteravnene. 

Lars fremlægger dette på næste møde i arbejdsgruppen. 

 

6. Trafiksikkerhed 
- Input til klimatilpasningsprojekt Roskildevej  

Der er mulighed for at komme med input inden d. 21/1. 

Rasmus henviser til en video fra Ringsted Kommune:  ’Trafiksaneringsprojekt Roskildevej’ (som 

Bestyrelsen ser). 

Lars melder flg. input fra Bestyrelsen til Ringsted Kommune:  

- ønske om markering med ”krydsende skolebørn-skilte” på Roskildevej og Præstevej 

- hvorfor er Præstevej ikke omtalt i videoen? 

- udfordring med parkerede biler på Smålodsvej (i forbindelse med indsnævring af kørebanen) 

 

7. Orientering om politiske mål 
- Orientering fra afholdt skoleforum 

Der var en rigtig god dialog på ’Skoleforum’. 

Fra Borgmesteren og B&U-udvalget lød en ’tak til skolebestyrelserne for input’. 

(Der sendes referat fra mødet til bestyrelsen). 

Status på ”Politiske mål” gennemgås v. Martin. 

 

- Drøftelse om indhold til høringssvar vedr. de nye politiske mål for folkeskolen 

Deadline d. 27/1 2021 kl. 12.00 

LMU og bestyrelse ska lave separate høringssvar. 

Oplægget er, at de politiske mål skal justeres. 

Emmeline og Lars udfærdiger høringssvar om forslag til nye fokus-punkter ud fra flg. input: 

- Elevernes ’tekniske udstyr’ skal forbedres (PC til alle elever). Husk ressourcer til vedligehold. 

- Hvordan kan vi bedre inddrage forældrene i elevernes trivsel? 

- Sagsbehandlingstiden i KE skal nedbringes 

- Hvordan sikrer vi ’målbare mål’? 

- Generelt ændre formuleringen ’lærere og pædagoger’ til ’medarbejdere’ (da der er flere faggrupper 

ansat på skolerne) 

- Sikre arbejdsro på skoleområdet 

 

8. Økonomi 
Distrikt, 2020-budget:  

Pt er der et underskud på knap 3 mill. Der mangler at blive tilført midler fra bl.a. centrale puljer. Formodet 

underskud ved udgang af 2020 er ca. 2,5 mill., hvilket svarer til tidligere formodning. 

 

Distrikt, 2021-budget:  

Er endnu ikke klar. 



 

 

________________________________________________________________________________  

Målet er at opbygge en fornuftig ’Buffer’ samt finde balancen mellem at understøtte elevenes læring og trivsel 

samtidig med, at underskuddet nedbringes. Plan for afvikling af underskud over de næste tre år er lagt i 

samarbejde med Skolecenteret. Fremlægges på næste bestyrelsesmøde – Skolecenterchefen inviteres til at 

deltage på mødet. 

Der skal endvidere laves analyse af hvad, Byskovskolen bruger penge på – sammenlignet med andre skoler (i 

samarbejde med Skolecenteret og økonomisk afdeling).  

 

Center, 2020-budget: 

Overskud på ca. 350.000. 

 

Center, 2021- budget:  

Er endnu ikke klar – der mangler lidt ’småjusteringer’. 

 

 

9. Drøftelse om klassedannelse i udskolingen 
- Drøftelse om fremsatte forslag 

- Beslutning om hvilke forslag der skal arbejdes for den 3. februar 2021 

 

Bestyrelsen på Kildeskolen har fremsendt to forslag til princip for klassedannelse i udskolingen (jf. bilag). 

 

I morgen drøfter medarbejderne på Byskovskolen, hvilke principper, de ønsker. Martin kontakter formanden 

på Kildeskolen i forhold til dette – og melder tilbage til bestyrelsen inden fælles skolebestyrelsesmødet d. 3/2. 

(Sira, afdelingsleder på Benløse, inviteres med til mødet). 

 

Der er indskrivning til 7. klasse i første uge af februar. 

 

 

10. Eventuelt 
* Skal vi arbejde videre med forslag om, at rep. fra bestyrelsen deltager på nogle P-møder? 

* Dato for udvalgsarbejdet ’Mål for Centret’ efterlyses – Martin indkalder.  


