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Referat af  

Ordinært skolebestyrelsesmøde mandag d. 14. december 2020 kl. 18.30-21.00 

Mødet afvikles via Microsoft Teams 

 

Ordstyrer: Lars. 

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

Afbud: Lonni, Jacob. 

Referent: Pia. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 

Asgård: Elevrådet har afholdt to møder – og har konstitueret sig. 

Har arrangeret ’juleudsmyknings-konkurrence’ for klasserne. 

Derudover arbejdes der med at håndtere, hvordan man er elevråd i corona-tid. 

Benløse: Har ligeledes konstitueret sig og oplever også udfordringer omkring at mødes. Har 

forsøgt at afholde møder udendørs. 

Elevrådet fra Benløse repræsenterer Byskovskolen i Ringsted Kommunes fælles elevråd (- 

som heller ikke kan mødes p.t.). 

 

3. Meddelelser fra formanden 

- Afventer stadig udspil fra  Kildeskolen vedr. brobygningen mellem de to skoler.  

- Der er aftalt møde med Heimdal og BIF til januar. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
Skolelederen orienterer om status på følgende: 

 

- Status vedr. byggeri på Benløsegården 

Jf. referat fra sidste møde. 

 

- Status vedr. øvrigt byggeri 

- P-plads på Benløse er færdig. 

- Renovering af tag/tagrender på A er i gang. 

- Der er generelt store problemer med varme-tilførsel på hele skolen. På afdeling 

Benløse har man været nødt til at sende klasser hjem pga. for lav temperatur i lokalerne 

(der er målt helt ned til 10o). Der er rettet flere henvendelser til EjendomsCentret. 

Skolebestyrelsen udtrykker stor utilfredshed med, at problemet endnu ikke er løst. 

 

- Håndtering af dagligdagen i forhold til restriktioner pga. coronavirus 

Fra i dag er 5. - 9. klasserne  i distriktet sendt hjem til ’fjern-undervisning’. 

For øvrige klasser er der sat faste voksne på og udeområder er opdelt klassevis. 

Idræt afholdes p.t. ikke på tværs af årgangen. 
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I SFO-tid er klasserne ligeledes ’hver for sig’ – på Gården dog på tværs ved udendørs-

aktiviteter. 

Der er ekstra bemanding i morgen-SFO, så der kan arrangeres ’stille’ aktiviteter i 

mindre grupper.  

Vi afventer situationen efter juleferien. 

 

Der har – siden sidst - været corona-smittet elev i to klasser på afd. Asgård. Dette har 

betydet hjemsendelse af nogle klasser og medarbejdere. Heldigvis ser det ud til, at 

smitten er begrænset til disse to elever.  

Desuden er et par medarbejdere også ramt. De har dog ikke været på skolen, så vi har 

ikke ’smitte-opsporet’ i de tilfælde. 

 

Det pointeres, at ’Falck-test’ /’hurtig-test’ ikke er brugbar i tilfælde, hvor man er ’nær 

kontakt’. Her kræves den ’officielle test’ – hvor man testes på 4. og 6. dagen (fra 

eksponering). 

 

- Øvrigt siden sidst 

Pr. 1/1 2021 er Gitte Asmussen (afdelingsleder på Benløse) konstitueret som SFO-leder 

– og bliver dermed ”Indskolingsleder med ansvar for SFO” indtil ny SFO-leder er 

ansat. 

Dette sker på baggrund af henvendelse fra BUPL, som mener, at nuværende 

konstruktion med Gitte, Martin og Anita som midlertidige SFO-leder af hver sin afdeling 

er i strid med reglerne (fordi Martin er skoleleder). 

Det betyder bl.a., at der skal ske rokeringer i opgavefordeling i ledelsesteamet. 

 

5. Økonomi 

V. Anita: 

Forbrugs-tal blev opdateret i fredags. Der er ikke store ændringer i forhold til sidste måned.  

Forventet resultat med udgang af 2020: 

Center: ca. 100.000 i overskud. Distrikt: ca. 2.000.000 i underskud. 

 

Nyt takstblad for Centret er kommet i dag.  Ringsted Kommune arbejder på, at takster 

fremadrettet ændres til 3 (’lille’, ’mellem’ og ’stor’) i stedet for nuværende A, B, C, D, E, F 

(fælles for alle specialiserede tilbud). 

 

6. Planlægning af skoleforum 

- Der skal bruges 2 repræsentanter  

Skoleforum d. 6. januar kl. 18.30 – 21.30, i P-rummet på Benløse.  

Afholdes ’online’ – men med fysisk samling af repræsentanterne på egen skole. Emne: 

”Styrkelse af lærernes/pædagogernes arbejdsmiljø” (medarbejdertrivsel). 

. 

På Byskov samles: 

- 2 rep. fra B & u-udvalget 

- 2 forældre-rep. fra bestyrelsen: Emmeline og Lars 

- 4 medarb.-rep. 

- 2 rep. fra ledelses-teamet 

7. Evaluering af princip for SFO’ens virksomhed 

Martin og Gitte (GAS) sørger for, at princippet bliver ’opdateret’ i forhold til faktuelle 
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oplysninger til næste bestyrelsesmøde (evt. inddrage Emmeline som ’sparringspartner’). 

Større ændringer/revidering venter, til der er ansat ny SFO-leder. 

 

Vigtige pointer fra drøftelsen: 

- har forældre mulighed for at kende til aktiviteter via plan på alle afdelinger? 

- ’leg uden konstant voksenopsyn’ – hvordan formuleres dette, så det fremgår, at der 

samtidig er voksne til stede på ex. legepladsen 

- I ’Spireforløbet’ skal børnene lære skolens ’usynlige’ skelpæle at kende 

 

8. Evaluering af princip for klassedannelse. 

Princippet tages op på mødet i marts til endelig godkendelse. 

Afventer evt. input fra Kildeskolen. 

Udvalg til oplæg: Kim og Lars. 

 

Vigtige pointer fra drøftelsen: 

-  princippet skal  give mulighed for vurdering fra år til år, i forhold til, om klasser skal 

splittes eller ej i 7. 

- Formulering ”Vi skal danne harmoniske klasser” ønskes medtaget i princippet 

- Dato for udmelding af klassedannelse til 7. skal ligge tidligere end nu 

 

9. Evaluering af princip for afholdelse af aktiviteter uden for skolens område. 

Overskrift bør ændres til: ’Princip for lejrskoler og hyggeture’ 

Princippet blev formodentlig revideret for ca. 1 år siden – men denne udgave findes ikke på 

hjemmesiden. Det undersøges hvor, den er blevet af (!)… og sendes til Kim og Lars, som 

laver oplæg til næste møde. 

 

10. Evaluering af princip for forældresamarbejdet 

Udvalg: Lars og Kim laver oplæg til revideret princip. 

 

Vigtige pointer fra drøftelsen: 

- Skolens ledelse deltager ikke i tre årlige forældremøder 

- skal princippet slås sammen med ’Princip for kommunikation’? 

- mere tydelig kommunikationsvej med lærerne ønskes 

- Skolebestyrelsens dialogmøder føjes ind 

 

Martin undersøger hvilke muligheder vi har for at gøre alle ’principperne’ mere synlige på 

skolens hjemmeside samt, om det er muligt at sende link til Bestyrelses-referaterne til 

forældrerådene. 

 

11. Eventuelt 

- Alle klasser får nye skemaer efter nytår. Nærmere besked omkring dette i Martins jule-brev 

- Emmeline har været i kontakt med Torben Lollike fra Trafiksikkerhedsrådet vedr. 

sikkerheden på skolevejene. 

’Projekt Roskildevej’ er lagt på rådets hjemmeside til høring. Deadline d. 3/1 2021. 

Lars vil henvende sig til Rådet med forespørgsel om udsættelse af høringsfristen – nærmere 

info følger. 

- Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 

 


