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Referat: Ordinært skolebestyrelsesmøde mandag d. 17. august 2020 kl. 18.30-
21.00 i Personalerummet på Afd. Asgård, Smålodsvej, Benløse  

 

Ordstyrer: Lars Vestergaard 

Tilstede: 

Afbud: Pia Lange, Jakob Jensen, Nadja Henriksen 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Ingen bemærkninger 

 

2. Meddelelser fra Elevrådet 
Elevrådet er i gang med at blive valgt 

 

3. Meddelelser fra formanden 
Henvendelse fra Kildeskolen – se punkt 5 

 

4. Meddelelser fra ledelsen 
Ledelsen har fortolket corona-restriktionerne med hensyn til de lokale forhold – alle 

medarbejdere og børn virker tilfredse. Vi har børn, hvis familie er corona-smittede og børn, 

hvis familie arbejder på slagteriet. Børnene er testet negative og tilbage i skole igen. Alt er 

forløbet glat. 

Byggeri: Taget på afd. Benløse er afsluttet. Parkeringspladsen er fortsat en sag. Gården er 

projekteret færdigt med ønske om en bedre belægning – byggestart omkring 1. november. 

Tumlesalen kommer til at fungere som ”Gården” og derudover kommer der måske en 

skurvogn. Forældreinformation vil komme, når planen er mere præcis. Pt ingen byggerier. 

Ventilation er afsluttet på afdeling Asgård. Der er lavet en model, der viser, hvordan 

ventilationen er ophængt. Medarbejderen, der kom til skade, er tilbage få timer om ugen 

igen.  

Byskovskolen har startet modtagerklasser op. Modtagerklasser er for børn, der er 

ankommet til Danmark for nyligt. Der er ansat to lærere og derudover er modtageklassen 

besat af lærere, der er på skolen i forvejen. Rigtig fin overlevering fra begge afgivende 

skoler. Der er netop nu syv elever samt tre på vej. Ønske om samarbejde med BIF omkring 

disse elever. 

Skolepatruljen er på vej igen. Ønske fra forældreside om skolepatrulje på Roskildevej, da 

mange børn skal krydse Roskildevejen. 

Martin undersøger politiets anbefalinger om sikkerhed ift. at elever evt. skal stå patrulje ved 

trafikeret vej med fartgrænse på 60 km/t. 
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5. Henvendelse fra Kildeskole 
Utilfredshed omkring samarbejde i al almindelighed fra Kildeskolens side. Kildeskolen føler 

sig ikke hørt i forholdet til principperne for klassedeling. Det handler især om utilfredshed i 

forhold til ønsker omkring klassekammerater og valgfagsønsker, der ikke er blevet opfyldt.  

Martin har haft konstruktivt møde med formanden fra Kildeskolen. 

Byskovskolen vil forsøge at tage hensyn til, at der er brug for mere information i forhold til 

Kildeskolen. Kildeskolen vil komme med en liste over, hvilke informationer, der er brug for 

inden opstart i 7. klasse. Skolebestyrelsen vil fremadrettet sende dagsordenen til 

Kildeskolen, der er velkomne til skolebestyrelsesmøderne. Derudover er der to årlige 

samarbejdsmøder. 

 

 

6. Opfølgning på skolestart og corona-foranstaltninger: 
Det er gået godt. Der er sket enkelte småjusteringer og spørgsmål. Personale og forældre 

har fået en større grad af ansvar – mindre afstand fordrer bedre hygiejne etc. Jo større 

elever, des større ansvar for sig selv. Nødbremse er en mulighed, hvis det skulle blive 

nødvendigt, i form af fjernundervisning.  

Forældrehenvendelser omkring SFO/Asgård. Udfordringer i forhold til opstart af SFO. En 

smule kaotisk og mange, der ikke kan finde rundt i børnene. Det har været svært at aflevere 

børnene om morgenen i forbindelse med den sidste uge af sommerferien og i den første uge 

af skoletiden. Lonnie, som adresserer oplevelse, kontakter SFO-leder Tom for yderligere 

debat. 

Der er gode oplevelser på Afdeling Benløse, hvor der hele tiden er en glad og smilende 

voksen klar. Der mangler en udendørs vask. 

 

 

7. Evaluering af forretningsordenen 
Godkendt 

 

8. Godkendelse af Årsplan 
Der er lidt kuk i datoerne: 

 

Skolebestyrelsesmøde i september den 15. september 

Skoleforum den 23. september 

Skolefest den 8/10 

Lars laver et revideret årshjul, der kan godkendes næste gang. 

 

9. Drøftelse om skolefest 
I hvilket omfang kan dette gennemføres? Restriktionerne er ikke lempet. I skoletiden er vi 

delt afdelingsopdelt samt trin/blok opdelt. Skolefest fordrer noget helt andet med flere 

tusinde mennesker på tværs af matrikler, trin og blokke. 

Skolebestyrelsen vælger at udskyde skolefesten pga. corona – den udskydes dermed til næste 

skoleår, hvor vi håber, det kan lade sig gøre i forhold til corona-restriktionerne. Lars og 

Martin laver et fælles skriv fra Skolebestyrelsen. Temaugen bliver gennemført, men 

visningen bliver anderledes end påtænkt. 
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10. Planlægning af skolebestyrelsens deltagelse ved forældremøder 
17/9 0. klasse afd. Asgård: Lars deltager 

7/9 17 – 19.30 0. klasse afd. Benløse: Emmeline deltager. Emmeline deltager desuden i 

3.BA og 5.BB på afdeling Benløse. Vi håber, at Nadja deltager ved 1. klasses møder på 

Benløse. 

3.AA, 4.AA, 5.AA, 6.AA (1/9 – 17-19 Lars) besøg (jf. utilfredshed sidste år). Hvad kan man 

bruge Skolebestyrelsen til i forhold til en evt. utilfredshed/følelse af, ikke at kunne trænge 

igennem. Lonnie og Lars fordeler dette imellem sig. 

Det er vigtigt, at Skolebestyrelsen har en klar dagsorden for, hvad de skal fortælle om på 

forældremøderne – få snakket om dialogmøde – og gøre det attraktivt. Hvad er 

Skolebestyrelsen her for, hvad deltager Skolebestyrelsen i, ros, idéer som f.eks. skolefest, 

den gode historie, tilsyn -  omkring 10 min. indlæg 

Der bliver fulgt op på datoer, der sendes til Lars inden for de næste tre dage. 

 

11. Drøftelse om håndtering af indførsel af røgfri skoletid 
Man må ikke ryge på skolens matrikel. Fra 1/1 forbudt at ryge i skoletiden ved lov. Skolen 

deltager i et kommunalt projekt:  X:IT forebyggelse af nye rygere. Todelt opgave – 

forebyggelse og håndtering.  

Fuld opbakning til røgfri skoledag fra Skolebestyrelsen. 

Håndtering – håndhæves i videst muligt omfang på skolens matrikel. Skal vi indføre, at de 

ikke forlader matriklen? Her kan det være svært at håndtere! Dette tages op som 

selvstændigt punkt.  

Tages eleverne på fersk gerning/ er der mistanke – går vi i dialog med elev og forældre.  

Næste skolebestyrelsesmøde tages røgfri skoledag samt udgangstilladelse op. Mette 

medbringer udkast til brev jf. X:IT projekt. 

 

12. Økonomi 
- Nedsættelse af udvalg 

Centerøkonomi – tilgang af elever samt regnefejl – ser fornuftigt ud. Stillingsopslag oppe. 

Buffer på 700.000 

Distriktsøkonomi – der er lagt en plan inden sommerferien, der skal bringe os ned i et 

fornuftigt niveau i løbet af skoleåret, men den regnskabskyndige i Ringsted kommunes 

skolecenter har sagt op. Skolen har bedt Jesper Ulrich (skolecenterchef) om hjælp til at 

kigge med på økonomien, så vi er sikre på at planen holder. Det er stadig muligt at skrue på 

aktivitetskonti.  

Indvendig vedligehold, der er fjernet fra skolerne, er meget stor pulje taget ud af skolens 

budget. 

Politiske beslutninger er også en faktor og deraf store udsving i økonomiske tildelinger. 

Skolebestyrelsen mangler stadig at se et budget, der kan vedtages. Punktet går tilbage til 

december. Fra januar til maj, har vi ikke set tallene, da vi har ventet på en politisk 

beslutning. 

Ønske om 1 time til gennemgang af økonomi på næste møde med sammenligning over tre år.  
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Materiale udsendes inden næste møde, der udvides til kl. 21.30 (uden personale). Det er 

vigtigt, at vi kan se regneark fra december 2019, så det er muligt at lave analyse og politisk 

handling, da pengene hele tiden forsvinder. 

Skolebestyrelsen afventer høringssvarsmulighed, der er desuden sendt et brev, der påpeger, 

at Skolebestyrelsen ikke kan vedtage budgetter uden tal. 

Der er et politisk ønske om retfærdig fordeling af økonomien samt et ønske om at styrke 

skolevæsenet. Det er selve styringsværktøjet, der gør det svært at styre økonomien – ikke 

selve beslutningerne. 

Der er blevet stillet spørgsmål fra BUPL på byrådsportalen, der stiller spørgsmålstegn ved, 

om Byskovskolens forældre har afbetalt skolens gæld på 1 mio. via forældrebetalingen. 

Dette er blevet tilbagevist. Der er blevet brugt langt flere penge på at drive SFO end 

forældrebetalingen dækker. 

 

 

13. Eventuelt 
 

 

 


