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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 21. april 2020 kl. 18:30-

21:00 

Mødet holdes via Skype 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard. 

Deltagere: Lonni, Jacob, Philip, Kim, Lars, Rasmus, Anita, Nanna, Martin og Pia. 

Afbud: Frederik, Nadja. 

Referent: Pia. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
Punkt vedr. ‘behandling af økonomi’ udskydes til bestyrelsen kan mødes ’fysisk’, men en 
kort orientering tages under punkt 11. 
 

2. Meddelelser fra Elevrådet 

Elevrådet fungerer ikke pt., derfor intet nyt. 
 

3. Meddelelse fra formanden 

Intet nyt. 
  

4. Meddelelser fra ledelsen 

 Direktør for Skoler og Dagtilbud, Gitte Løvgren, besluttede, at udskyde genåbning af 
Ringsteds skoler til d. 20/4, hvilket såvel medarbejdere som ledelse er meget glade for. 
Påsken samt uge 16 er blevet brugt til at forberede genåbningen bedst muligt. 
Åbningen er gået godt – vi har mødt mange glade børn. 

 Planlægning af næste skoleår har været på pause (under planlægning af genåbning), 
men skal startes op igen. 

 Møde-aktivitet skal skrues op igen (ex. tværfaglige dialogmøder). Skolen er i dialog med 
kompetencecenteret! 

 Legepladsen på afd. B. er færdig. Renovering af taget er godt i gang. Der er lagt nye 
gulve på 2-3 lokaler på afd. B. i påskeferien. Der skal følges op på, om varmesystemet 
virker. Parkeringspladsen er endnu ikke asfalteret – vi afventer. Renovering af Gården 
forventes iværksat som planlagt. 

 
5. Høringsmateriale vedrørende ændret tildelingsmodel præsenteres 

Martin gennemgår og uddyber høringsmaterialet (tidl. fremsendt). 
Forslag om ændring er opstået på baggrund af ønske om større retfærdighed omkring 
tildeling af ressourcer. Det er ’Model C’, der er fremlagt til høring. 
Forudsætninger, fordele og ulemper for Byskovskolen drøftet. Lars sender høringsvar på 
vegne af bestyrelsen. Deadline 23/4.  
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6. Opfølgning på skoledagen under genåbning efter Coronavirussen 

 Alle – såvel forældre, medarbejdere og ledelse - har oplevet en positiv opstart. God 
stemning og glade børn. 

 Arbejdsmiljø-gruppen drøfter, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø. 
 Martin vurderer, at omkring 85 % af skolens elever er mødt frem. 
 Eleverne må gerne være sammen med ’hele’ deres klasse udendørs (såfremt 

retningslinjer om at undgå tæt kontakt osv. overholdes).  
 Det har været nødvendigt at rokere på nogle medarbejdere for at få bemandingen til at 

gå op.  
 6. – 9. klasse (distrikt) undervises fortsat under bekendtgørelse for nødundervisning. 
 I forhold til bestyrelsens holdning til at vurdere undervisningens faglige niveau, er der 

bred enighed om, at det er vanskeligt at finde parametre at vurdere ud fra. Der skal 
selvfølgelig fortsat være fokus på faglighed – men det vigtigste er, at elevene trives. Der 
bemærkes endvidere positivt, at kreativiteten blandt underviserne er stor og at elevene 
har været glade for den virtuelle ’én til én – kontakt’. 
 

7. Opfølgning på skolebestyrelsesvalget 

Ingen udmelding fra Undervisningsministeriet omkring skolebestyrelsesvalget. 
Hvis der er ’kampvalg’ (hvilket det ser ud til), må vi vente, til ministeriet giver besked. 
Pt er der 5 kandidater. Tilmeldingsfristen er endnu ikke udløbet. 
 

8. Planlægning af årsberetning 

Planlagt til d. 28/5. 
Det aftales, at beretningen i år optages på video og lægges ud på Aula. Lars beslutter, om 
beretningen også skal sendes på skrift.  
Tekst/video sendes til bestyrelsen (til evt. kommentarer) inden ’offentliggørelse’. 
Forældrene er velkomne til at stille spørgsmål til Lars – men den direkte debat kan, i sagens 
natur, ikke finde sted i år. 
Emner til årsberetningen: 
 Ventilationsanlæg på afd. Asgård 
 Skoleår med udfordringer (Corona) 
 Valgår 
 Økonomi 
 

9. Planlægning af Dialogmøde  

Aflyses i år – tages op igen til september. 
 

10. Principper: Evaluering og gennemgang af udmøntning og revidering af: 

Princip for forældrebetalt klassekasser 

Ingen ændringer – princip fortsat godkendt. 
 

11. Eventuelt 

 Økonomi – kort status v. Martin:  
Status er uændret fra sidst.  
Kvartalsopfølgning blev indberettet i går.  
Vi kender endnu ikke udmøntningen. 
Pt har vi et solidt underskud på budgettet – men mangler tildelinger. 
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Der er møde med kommunens økonomikonsulent på torsdag. 
B&U-udvalget har foreslået, at Byskovskolen skal drive kommunens modtageklasser 
fremadrettet, men dette er endnu ikke vedtaget politisk. 
Vi venter med at slå ledige stillinger op, til vi kender tildelingen, så vi evt. kan reagere 
hurtigt. 
BMR’en passer ikke til virkeligheden. 
Finansministeriet har udmeldt, at skoler/institutioner får dækket merudgifter i 
forbindelse med Corona-epidemien. Vi har endnu ikke haft et stort forbrug, men der kan 
evt. komme et øget vikarforbrug. 
 
Bestyrelsen udtrykker bekymring omkring det manglende budget og uvisse 
puljetildelinger og beslutter, at formanden skal sende brev til kommunen, hvoraf det 
fremgår, at bestyrelsen ikke kan føre tilsyn med økonomien under de givne 
omstændigheder. 

 
 Nødbehandling:  

Der er pt 14 elever til fys- og/eller ergo-behandling. Det er tilrettelagt, så der i videst 
muligt omfang kun er én elev ad gangen til behandling i samme lokale. 

 
 Skolepatrulje: 

Martin undersøger, om – og hvordan – skolepatruljen fungerer i denne tid. 
 
 Skolefest: 

Der er nedsat udvalg til at planlægge temauge i uge 41 – herunder også drøfte mulighed 
for afholdelse af skolefest som evt. afslutning på ugen. 

 

 Afslutning for afgangselever: 
Der arbejdes med forskellige muligheder i forhold til at gøre afslutningen så festlig som 
mulig. Udskolingslærerne udveksler gode ideer på tværs af afdelingerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


