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Referat af skolebestyrelsesmøde  
mandag d. 16. december 2019 kl. 18.30-21.00  
 
Ordstyrer: Lars Vestergaard 
Referent: Pia Lange 
Tilstede: Martin, Frederik, Lonni, Lars, Philip, Nadja, Jacob, Anita, Pia. 
Afbud: Nanna, Kim. 
 
DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Ingen repræsentanter fra elevrådet deltager. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
Lars har været til Skoleforum og deltaget i forældremøde. 
Der nedsættes arbejdsgruppe omkring elevernes trivsel (Philip, Lonni, Lars og 
Jacob). Lars indkalder til første møde. 
Bestyrelsen udsender et ’nyhedsbrev’ og ridser op hvilke områder, der er arbejdet 
med i løbet af året. 

  
4.   Meddelelser fra ledelsen 
- Byggeri 
Renovering af taget på Benløse forløber efter planen. (Forventes afsluttet omkring 1/3). 
Renovering af Gården er kommet i udbud. Byggeriet forventes sat i gang efter 
sommerferien. 
ESCO-projekt på Asgård bevirker, at varmen er ’ustyrlig’. 
På Asgård er ventilationsanlæg taget ned og alle klasselokaler er nu i drift igen. Vi 
afventer, hvornår anlæggene skal monteres igen. 
 
- Indskrivning: Orientering om indskrivningsproces. 
Indskrivning til børnehaveklasserne starter lige efter nytår. Vi holder ’Åbent hus’ d. 9/1. 
14 dage senere starter processen med indskrivning til 7. klasse. 
 
- Nyt fra skolens hverdag 
Mange juleaktiviteter, -samlinger og lign. Torsdag er der juleafslutning med kirkegang 
for begge afdelinger. 
P.g.a. mange nyansættelser på afd. A. er vi nu i gang med ny skemalægning, som 
træder i kraft efter juleferien. 
Skolen har, i samarbejde med Benløse IF, søgt – og modtaget fondsmidler til 
’klatreredskaber’, fodboldbane m.m. (placeres på afd. Benløse). 
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5. Økonomi 
Det ’Kommunale’ budget er endnu ikke på plads og dermed har skolen heller ikke fået 
udmelding på økonomien. Vi forventer, at der sandsynligvis først ligger budget omkring 
maj. Indtil da arbejdes der med et midlertidigt, lidt ’konservativt’, budget. I starten af det 
nye år kontakter Anita kommunens økonomiafd. i forhold til en mulig afklaring. Det 
tilstræbes, at der kan præsenteres et foreløbigt budget på næste bestyrelsesmøde. 
Der er mange ubekendte faktorer: 2 mil puljen er ikke fordelt, vi ligger på grænsen af at 
kunne oprette tre klasser på både 0. og 7. klassetrin, den socioøkonomiske fordeling af 
midler mellem skolerne, skal til ny forhandling. 
Centeret skal spare 4% (tidligere besparelse, der har været udskudt). 

 
6. Evaluering og gennemgang af udmøntning samt revidering af: 
- Princip for afholdelse af aktiviteter uden for skolens område. 
 
Ændringer omkring deltagelse i lejrskoler og hytteture:  
 Obs: der er ikke overensstemmelse mellem overskrift på princippet og teksten på 

skolens hjemmeside (skal rettes) 
 Der læses korrektur på princippet 
 ’10. klasse’ ændres til ’AOB’. Udskolingen giver input omkring lejrskole i 7./8. 
 
Vil det være muligt, at eleverne kan komme på udlandsrejse i ex. 8. klasse? 
Princippet revideres og tages op på næste møde igen. (samme arbejdsgruppe som 
ved punkt 3). 
 
 
7. Virksomhedsstrategi 
Martin gennemgår virksomhedsstrategien for Byskovskolen 2018 - 2020. (som er 
blevet opdateret og afleveret til skolecenter-chefen i dec. 2019). 
Strategiens hovedområder er fortsat: Generel udvikling indenfor ’Teams’, ’Praksis’, 
’Ledelse’ og ’PLC (Pædagogisk Lærings Center)’, med vægt på flg. projekter: 
’Læsning’, ’Matematik’ og ’Elevoptag’. 
Virksomhedsstrategien ligger på hjemmesiden. 

 
 
8. Skolens arbejde med værdiregelsæt 
Martin gennemgår processen for arbejdet med skolens værdiregelsæt. 
 
’Tidslinje’: 
Beskrivelse af praksis  ønsker til praksis  procedure  værdi 
 
Basis for arbejdet er: 
 Folkeskoleloven 
 Kommunens Børne- og ungepolitik … værdipejlemærker 
 Specialundervisnings bekendtgørelsen 
 Bekendtgørelse om ’Ro og Orden’ 
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Der arbejdes med følgende temaer i personalegrupperne i løbet af resten af skoleåret: 
 Kommunikation / skole-hjem samarbejde 
 Inklusion (projekter, pædagogisk debat) 
 Ordensregler 
Afslutningsvis et fælles personalemøde, hvor der er opsamling på de tre temaer. 
Elevråd og Skolebestyrelse inddrages i drøftelserne. 
 
Sideløbende kører et ’spor’ omkring konflikt-håndtering. 

 
9. Skolen og lokalsamfundet: Debat om skolen bruger lokalsamfundet nok. 
- Opfølgning på Skoleforum 
Lars informerer. 
Drøftelser omkring hvordan – og i hvilke fora, vi fremmer de gode historier omkring 
folkeskolen. 
 
10. Opfølgning på trafiksikkerhed 
Martin har deltaget i møde omkring trafiksikkerheden. Det brev omkring sikker skolevej, 
som bestyrelserne for Heimdal og Byskovskolen sendte til udvalget, har medført, at der 
er kommet fokus på sikkerheden på Fluebæksvej og Smålodsvej (området er kommet i 
’top 5’ over steder, der skal undersøges nærmere). 
Martin undersøger, om det er muligt at få sat en ’timer’ på blinklyset på Præstevej samt 
spørger om hvorfor, Præstevej ikke er medtaget på ’listen’ (på næste møde i 
trafiksikkerheds-udvalget). 
 
11. Status på elevfravær jf. Servicelovens §153 stk. 2 
Der er, fra kommunal side, øget fokus på elevernes fravær og hvilke sanktioner, der er 
mulige i forhold til forældrene. 
Generelt er elevernes fravær ikke alarmerende på Byskovskolen. 
 
12. Eventuelt 
*  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra forældre fra Heimdal, som beder os 
henstille til busserne, at de sænker farten, når de kører på Smålodsvej. 
* Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på den gode historie – og få det bredt ud til 
eleverne. Gode ideer efterlyses. 
* Husk, der er brugertilfredshedsundersøgelse i øjeblikket. Alle forældre opfordres til at 
deltage (Check E-boks). 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
 

 


