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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30-21.00 

Personalerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse 
 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Referent: Pia. 

Tilstede: Kim, Nadja, Lars, Jacob, Philip, Nanna, Mette, Martin og Pia. 

Afbud: Anita, Lonni 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Intet. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

 Lars har deltaget i brugerundersøgelse omkring skoletandplejen (iværksat af Byrådet). 

 Dialog med Benløse Idrætsforening omkring gensidige forventninger og samarbejde – 

også gerne med Gyrstinge.  

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
- Byggeri 

Gården: Der er kommet gang i workshops, projektgruppe osv. igen. Pt. arbejdes der 

endvidere på at planlægge nedpakning, opbevaring og oprydning af Gården. 

Der har været debat omkring valg af belægning på udearealer. Der har været høring i 

Handicaprådet. 

Tag-renovering på afd. B: er afsluttet – og taget er tæt   

Renovering af hjemkundskabs-lokalet på afd. B er i gang – forventes færdigt efter 

sommerferien. 

P-pladsen på afd. B: er stadig i projekterings-proces. (der skal asfalteres, opsættes lys 

osv.). 

Ventilationsanlæg på afd. A: Vi har bedt om, at entreprenøren forholder sig til hvordan, 

der kommunikeres omkring processen (til elever, forældre og personale). Firmaet har 

taget bekymringen alvorligt – og fremlagt gode forslag. 

Nogle lokaler males og ordnes i ferien (Ejendomscentret vurderer og prioriterer hvilke). 

- Trafik: Martin har været til møde i Trafiksikkerhedsrådet – med Nadjas billeder fra 

krydset på vores skolevej. Billederne er sendt videre Teknisk Forvaltning, som vil tage 

stilling. 

- Skoleårets planlægning: er i fuld gang – forhåbentlig snart færdigt. Dansk- og mat.-

lærere meldes ud til eleverne i denne uge. 

Fagfordelingen kan påvirkes af de kommende ansættelsessamtaler. Ambitionen er, at 
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eleverne får skema inden sommerferien. 

I uge 27 og 32 planlægger personalet det nye år. 

- Ansættelser: der skal ansættes 5 personaler i forhold til nuværende stillingsopslag. Der 

er kommet mange, kvalificerede ansøgere (samtaler på mandag). 

- ’Skoleforum’ d. 23/9 handler om medarbejder-trivsel (invitationer til bestyrelsen skulle 

gerne være sendt ud). 

- Spire-forløb: er kommet godt i gang. Forældremøde blev afholdt online, hvilket 

fungerede godt. 

- Kommunaldirektøren i Ringsted fratræder sin stilling. 

- Mødetiderne på skolen ændres efter sommerferien. (Morgenbånd afskaffes og der 

ændres fra 45 min. til 50 min. lektioner). 1. lektion for såvel center som distrikt starter 

kl. 8.00. (Center-busserne kan ankomme fra 7.50). Der underises fortsat i moduler (à to 

lektioner). Skoledagen slutter senest kl. 14.05 man-, ons- og fredag, kl. 15.00 tirs- og 

torsdag. 

- Modtage-klasserne: for børn i skolealderen, der kommer til Ringsted Kommune – og 

ikke kan dansk. Pt er der tre modtageklasser i RK – placeret på andre skoler. Samles i to 

klasser (’yngste’ og ’ældste’) på afd. Benløse efter sommerferien. Iflg. loven må man 

max. gå i modtageklasse i to år. Formålet er at give en tryg, individuel indføring i den 

danske undervisnings- og skole-kultur. Efterfølgende sluses eleverne ind i de 

’almindelige’ klasser på Benløse og fortsætter herefter deres skolegang på egen 

distriktsskole.  

 

5. Opfølgning på undervisningen under genåbningen af Danmark 
Der drives stadig skole efter loven om ’Nødundervisning’. Vi er meget glade for, at ex. 

spejderne har stillet deres lokaler til rådighed. 

Afgangseleverne bliver fejret og dimission/afskedsreception bliver afholdt  - men på en 

anderledes måde end ’normalt’. 

Sidste skoledag for alle andre elever bliver ligeledes fejret på alternativ måde. 

Lejrskole for 4. årg. (finansieret af kulturministeriet) er blevet udskudt fra foråret – der 

arbejdes på at finde løsning. 

9.-klasserne har opnået fine afgangs-karakterer.  

Vi forventer, at skolen starter op efter ’normale’ retningslinjer til næste skoleår. 

 

6. Økonomi 
Martin gennemgår budgettet – og de prioriteringer, der ligger til grund. 

Det er vigtigt, at der ikke genereres underskud – og dermed opbygges gæld. 

Der er nogle stillinger, der ikke umiddelbart genbesættes.  

Bestyrelsen udtrykker bekymring over budgettet og ønsker, at der nedsættes arbejdsgruppe 

omkring arbejdet med skolens budget efter sommerferien. 

 

7. Forslag: Lejrskoler rykkes til nye klassetrin  
Skolen foreslår, at lejrskoler i distriktets 7. klasse flyttes til 8. klasse samt 4. klasses flyttes 

til 5. klasse. 

Bestyrelsen godkender forslaget. 

 

8. Godkendelse: Brev til Byrådet vedrørende stiprojekt  
Lars har fremsendt oplæg til bestyrelsen – som tilslutter sig brevet. 
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9. Eventuelt 
- Forslag om at starte projekt i Centret, der har fokus på, at flere centerelever går til 

eksamen. 

- Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. SFO 

Punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde, hvor Tom, SFO-leder, inviteres til at 

deltage. 

- Skolefest afholdes torsdag d. 8. oktober 2020 

 

 

 

 

 


