Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde
tirsdag d. 15. september 2020 kl. 18.30-21.00.
Personalerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse
Ordstyrer: Lars Vestergaard.
Referent: Pia.
Tilstede: Emmeline, Jacob, Lars, Mette, Rasmus, Nanna, Philip, Anita, Martin, Pia.
Afbud: Nadja, Lonni.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
2. Meddelelser fra Elevrådet

Intet nyt.
3. Meddelelser fra ledelsen

- Byggeri
- Gården
Byggeri/Gården: I næste uge sendes materiale i udbud. Byggestart planlagt til ultimo
oktober/primo november. Pt har personalet travlt med at rydde op/- ud samt pakke ned.
Spørgsmål om udendørs belægning har været til politisk behandling og der er enighed om,
at der skal vælges en fast belægning (tages med i budget-behandling). Projektet forventes
færdigt umiddelbart efter sommerferien 2021.
- Opfølgning SFO
SFO-leder har været kontakt med forældre vedr. det aktuelle spørgsmål.
SFO-leder har desværre opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af september.
Der er tiltag til ’opstramning’ i forhold til at forlade skolen i frikvarterer, gå på besøg i
andre klasser osv. i udskolingen på afd. Benløse.
Der efterlyses udmelding om Covid19-regler og retningslinjer fælles til alle forældre fra
skolen.
Ansættelse af nye medarbejdere i Centret: (starter pr. 1/10) 3 lærere og 2
pædagogmedhjælpere. Endvidere er en medhjælper startet pr. 1/9.
(Stillingerne er dels ’erstatning’ for fratrådte el. barslende medarbejdere dels
opnormeringer).

________________________________________________________________________________

4. Godkendelse af Årsplan

Godkendt.
5. Godkendelse: Skolebestyrelsesmedlem ønsker at udtræde fra skolebestyrelsen

Godkendt.
Nadja Gregersen udtræder, 1. suppl. (Kim Larsen) indtræder til oktober.
6. Økonomi

Status v. Martin: Vi kender stadig ikke alle detaljer i forhold til distriktets økonomi.
Centrets økonomi balancerer.
Kommunens medarbejder, som har siddet med skolernes økonomi, er fratrådt sin stilling.
Martin og Anita er i tæt dialog med regnskabsmedarbejder og skolecenterchefen.
Det forventes, at der kan fremlægges budget på næste bestyrelsesmøde d. 28/10.
7.

Trafiksikkerhed
- Skolepatrulje
Der mangler – og efterlyses - skolepatrulje på Præstevej.
Vedr. Roskildevej (ved Præstevej): Martin har forespurgt i Trafiksikkerhedsrådet – og
fået det svar, at der kan stå skolepatruljer på stedet, men ’Rådet’ finder det ikke
nødvendigt at der er skolepatruljer ved en lysreguleret fodgængerovergang.
Bestyrelsen ønsker at ansøge om hastigheds-begrænsning el. lign. ved stedet (Lars
foretager henvendelse).
Det undersøges, om der er nogle elever i 7. klasse-elever (distrikt), der har lyst til at stå
skolepatrulje på Roskildevej. (MØ spørger sine elever – og melder tilbage til Lars om
hvorvidt, det iværksættes).

8. Procedure for klasser med udfordringer i inklusion

Der spørges ind til nuværende procedure.
Martin: det er et svært punkt at være præcis på … vi har god erfaring med, at forældre er
inddraget omkring inkluderende miljøer. Der vil oftest blive afholdt forældremøder. Aftaler
omkring klassen kan være meget forskellige.
Forældrerep. efterlyser mere åbenhed fra/blandt forældrene i forhold til at melde ud, hvis
ens eget barn har udfordringer. Dermed opnås større accept. Vigtigt med tydelig
kommunikation hele vejen rundt og dialog med forældrene samt meget vigtigt med
evaluering af inklusions-projekter.
Forældrerep. henviser til positive erfaringer fra ’Centret’, hvor der er stor åbenhed blandt
forældrene i forhold til elevernes forskellige udfordringer.
Forældrerep. henviser til proceduren i forhold til hvordan, man agerer, hvis man, som
forældre, ønsker at klage over noget.
Der nedsættes arbejdsgruppe: Lonni, Emmeline og Martin, i forhold til at præcisere.

________________________________________________________________________________

9. Drøftelse: Begrænsning af børnenes ophold uden for skolens område i frikvarter

Gode erfaringer fra Corona-lock-down-tiden føres videre – hvilket betyder, at eleverne –
incl. hele udskolingen - skal blive på skolens område i skoletiden.
Jacob undersøger muligheden for levering mad til evt. bod.
10. Drøftelse: Skal børn selv stille computer til rådighed i udskolingen

Skolen ønsker at opfordre udskolings elever til at medbringe egen computer.
Skolen vil sørge for at:
- pc’erne kan kobles til printer
- der installeres de programmer, der findes på skolens computere
- pc’erne kan opbevares sikkert og forsvarligt (der opstilles skabe)
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget men påpeger, at det optimale ville være, at der var skolecomputere nok til alle.
Eventuelt
 Forslag: Der nedsættes arbejdsgruppe, der afklarer: ’Hvad er en centerklasse?’,
’Hvilken målgruppe henvender Centret sig til?’, ’Er der tilstrækkelige ressourcer?’
o.s.v.
Philip og Rasmus vil gerne deltage sammen med repræsentanter fra skolen (MFK, TW
og PL). Martin indkalder til første møde.
 Der opleves problemer med ’uindbudte gæster’, der larmer og fester på BIF’s og
skolens område (uden for skoletid). Martin tager sagen op med SSP.
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