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Referat af Ordinært skolebestyrelsesmøde  

torsdag d. 18. marts 2021 kl. 18:30-21:00 

Mødet afvikles via Microsoft Teams 

 

Ordstyrer: Lars. 

Tilstede: Lonni, Mette, Nanna, Elene, Rasmus, Martin, Lars, Kim, Anita, Jacob og Pia. 

Afbud: Philip. 

Referent: Pia. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 

Intet. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
- Orientering om samarbejde i arbejdsgruppen imod hærværk mm. 

Natteravnene er begyndt at ’rundere’ på skolens område. De ønsker derfor, at forældrene stiller med 10 

personer, som kan indgå i vagtordningen. Kim forespørger blandt udskolingens forældre. 

 

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

- Status vedr. byggeri på Benløsegården 

Projektlederen har meddelt, at hovedentreprise-kontrakten nu er underskrevet. Det forventes, at 

nedrivningen starter primo maj. 

Brugergruppen indkaldes og Martin er skolens forbindelse til entreprenøren. 

(Projektlederen har desværre fået nyt job pr. 1/5). 

 

- Status vedr. øvrigt byggeri 

Renovering af tagrenderne på Asgård er desværre blevet lidt forsinket. Der er særlig opmærksomhed på 

elevernes sikkerhed ved byggepladsen. 

 

- Øvrigt siden sidst 

Vi har haft tilsyns-besøg af Arbejdstilsynet på hele skolen  - undtagen i ’Labyrinten’. 

Der var ekstra obs. på ’Corona-tiltag’ samt medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 

Der blev givet et ’straks-påbud’ pga. snuble-risiko i personalekøkkenet - og omkring indgangen til  afd. 

Benløse (hvilket giver mulighed for at renovere køkkenet i forbindelse med udbedring af underlaget, i 

samsarbejde med Ejendomscenteret). 

Derudover var der fokus på problematikken omkring varme-systemet på begge afdelinger. 

Skolen/Ringsted Kommune undgik straks-påbud omkring dette, fordi der allerede er lagt plan for 

udbedring. 

 

Vi er så småt i gang med næste udgave af skolens virksomhedsstrategi (VS), som er ’ledelsens omsætning 

af de politiske mål på egen skole’ (skal afleveres inden sommerferien). 

Den kommer til at omhandle kvalitet i undervisningen, kvalitative data, elev-trivsel, opkvalificering af 

SFO (ex. samarbejde med spejdere og idrætsforeninger) samt profilering (bl.a. i forhold til optag af børn 

fra vores distrikt, som går i børnehave udenfor distriktet). 
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5. Nyt om personale 
- Drøftelse om stilling som SFO-leder 

Der søges en afdelingsleder (SFO/indskoling på Asgård) til ansættelse d. 1. juni. 

Det er håbet, at blandingen SFO/indskoling giver mere synergi og skaber ’rød tråd’ mellem skole- og 

fritidsdel.  

Jobopslag er ved at blive udfærdiget, ansøgningsfrist er 14. april. 

Der afholdes første samtale-runde d. 20. eller 21. april, anden runde d. 26. april. 

Rasmus repræsenterer forældrene i ansættelsesudvalget (deltager sandsynligvis ’kun’ i 2.-runde 

samtalerne). 

 

6. Drøftelse om delvis genåbning af skolen 
- Vores 9. klasser starter deres ’fysisk-til-stede-indendørs-på-skolen-uge’ på mandag, da der er terminsprøver 

i den uge. De har dog en del udeaktiviteter sammen i denne uge. 

 

- Sundhedsplejerskerne foretager de to ugentlige tests af de ældste distrikts-elever (tirsdag og torsdag  8.00 - 

12.00). Vi er ved at indhente det påkrævede samtykke fra forældrene. Når 5. – 8. klasserne vender tilbage, 

tilbydes de også to ugl. tests. 

Ringsted Kommune har besluttet, at alle elever fra 5. klasse må testes (også selvom de endnu ikke er fyldt 12 

år). 

Centereleverne er ikke omfattet af samme ’krav’ i forhold til testning, men da vi gerne vil kunne tilbyde dem 

samme mulighed, uddannes to medarbejdere til at udføre ’næse-test’, hvis det bliver aktuelt. 

Personalet har ligeledes mulighed for at blive testet på skolen 2 gange ugl. 

 

Der har været smitte-udbrud i en indskolings-klasse på Benløse. Hele klassen har været sendt hjem, men 

heldigvis kom de fleste elever tilbage i mandags. 

 

7. Ressourcegrundlag for klasser i kommende skoleår. 
Info og drøftelse om kommende skoleår. 

 

8. Økonomi 
’Økonomiudvalget’ (Philip, Lars, Anita og Martin) har til hensigt at holde jævnlige møder, hvor der er 

mulighed for at gå mere i dybden med skolens BMR’er (Budget Model Ringsted).  

 

Center: 

Central takstregulering har medført, at det overskud, vi havde ved sidste BMR, nu er blevet til et underskud på 

ca. 1,6 mill. (primært regulering på SFO-delen). Det betyder sandsynligvis, at det ikke bliver muligt at 

genansætte for nogle stillinger, der bliver ledig til sommer. 

Vi mangler nærmere forklaring på den voldsomme ændring. 

 

Distrikt: 

Viser nu et lille overskud – men der mangler sandsynligvis at blive reguleret (i negativ retning) for 

klassetildelinger – hvilket vil medføre et, forventet, lille underskud. 

De tilpasninger, der blev foretaget i efteråret, er slået igennem og dermed ses planmæssig, positiv udvikling i 

afvikling af gælden! 

Der arbejdes med forskellige tiltag for at give børnene attraktive tilbud på Gården – på trods af 

’nedlukningen’. 
 

9. Orientering fra Centerklasseudvalget 
(Udvalget består af Rasmus, Philip, Thomas og Martin). 

Udvalget har haft et spændende og konstruktivt møde. Rasmus fremlægger nogle af udvalgets tanker og ideer – 

ex. omkring hvordan vi kan profilere det helt særlige tilbud, som Centret er, uden for kommunen. 
 

10. Godkendelse af revideret SFO-princip 
Godkendt med ændringsforslag til ’tekst om legeplads’, som Martin har fremsendt pr. mail. 

 

11. Planlægning af årsberetning den 6. maj 2021 

Afholdes fysisk el. virtuelt? Tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor vi forhåbentlig ved mere i forhold til 



 

 

________________________________________________________________________________  

restriktioner. 

Vigtigt at minde repræsentanter fra forældrerådene om, at der er inviteret til årsberetning med bestyrelsen. 

Forslag til punkter: 

* ’Hvordan går det i jeres klasse?’ 

* Med udgangspunkt i corona-situationen: ’Hvilke gode og dårlige erfaringer har vi gjort – og hvad kan vi 

bruge fremadrettet?’ 
 

12. Eventuelt 
* Emmeline synes, det er herligt at være vikar for skolepatruljen i ’nedluknings-perioden’ og opfordrer andre 

forældre til at melde sig. 

Martin laver et skriv om dette. 

 

* Arbejdsgruppen ’Alle børn i trivsel’ (Lonni, Emmeline og Martin) genoptager arbejdet og mødes inden 

næste bestyrelsesmøde. 

 

* Store skulderklap fra forældrene til personalet, fordi de gør et kæmpe-godt arbejde i denne tid. 


