Skolebestyrelsesmøde
Referat 25. august
Sted: Afdeling 0.-6. klasse, Græshøjvej 4, personalerum
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Klaus, Lone, Gitte, Tina, Katrine, Ann, Mette, Peter,
Selma, Jørgen, Anne, Casper
Afbud: Henrik, Anna, Thomas
Referat: Morten
1 Forretningsorden
Formanden fremlagde forslag til forretningsorden. Forretningsordenen blev efter en
kort drøftelse enstemmigt vedtaget.
2 Referat
Der var ikke noget referat til godkendelse, da dette var skolebestyrelsens første
møde.
3 Nyt fra Læringshuset
Casper, skoleleder, var på rundvisning med lokalpressen i Læringshuset 25. august.
Niveau 3 står færdigt og det er blevet rigtig flot med gulve, træbeklædning på vægge
og godt lysindfald. Der mangler en del endnu, men BAM Danmark fastholder, at de
nok skal nå det.
Skolen arbejder på den store flytning, som skal i udbud hos flyttefirmaerne. Alle løse
ting skal derfor markeres inden udgangen af august. Det hele pakkes ned og flyttes i
uge 42, så de er i Læringshuset i uge 43 sammen med alt det andet på flyttelisterne
og alle de nye møbler. Der kommer nærmere information om den første uge, men det
bliver formodentligt en kombination af at nogle årgange er ude af huset på skift, mens
andre flytter rundt og indretter inde i huset.
Den officielle åbning af Læringshuset med blandt andet Michael Ziegler, borgmester,
finder sted 3. november og skolebestyrelsen er inviteret. Nærmere information følger.
Om eftermiddagen kommer alle forældre, hvor der vil være en eller anden form for
begivenhed.
Casper arbejder på at bestyrelsen kan få en rundvisning igen, men byggeriet er inde i
en afgørende fase, så der er svært at få lov. Nærmere information følger.
Høje-Taastrup Kommune oplever en stor tilflytning, hvilket blandt andet har medført
at Dagtilbuddet Rundageren er blevet opført. Skolen har også indskrevet mange børn
de sidste måneder. Læringshuset kan derfor se frem til at blive 5-sporet på alle
årgange hurtigere end forventet.
Byrådet har besluttet at klubtilbuddet til 4., 5. og 6. klasse bliver fuldt integreret i
Læringshuset, udover det to satellitter Klub 5’eren og Klub Inn. Samarbejdsgrundlaget
mellem skole og klub har i første omgang primært været en skrivebordsøvelse, men
skal den ud og vise sit værd. Det er også meningen, at dagtilbuddet skal indgå i en

lignende proces med skolen. Det har haft stor bevågenhed, fordi det er første gang i
kommunen, det er sket. Casper glæder sig til samarbejdet med Per og Nikolaj.
Skolen har ansat to nye lærere til mellemtrinet og et opslag bliver genopslået. En af
0. klasselærerne har sagt op. Der er flere årsager til, at det kan være svært at
tiltrække de rigtige kandidater i øjeblikket, men det er noget, der er fokus på. Skolen
har nogle dygtige vikarer, men det kan også være en stor mundfuld for nogle af dem i
nogle klasser og fag. Derfor afholdes der workshops omkring klasserumsledelse, og
der er en tæt dialog med årgangsteamet og afdelingslederen.
4 Nyt fra FU og skole
FU har ikke noget nyt at berette.
Fusionen af Charlotteskolen og Hedehusene Skole, herunder dannelsen af nye klasser
og årgangsteams, er overordnet set gået rigtig godt og medarbejderne har været
fantastiske. Afdelingslederne har taget sig af de få forældrehenvendelserne, der har
været og Casper har kun haft enkelte forældresamtaler og -møder selv.
Til gengæld har det været en del tekniske problemer, hvilket også var årsagen til at
ingen kunne komme på Aula i sommerferien. Nu er alle på Aula, men administrationen
arbejder stadig med dataaftaler, data migration og forskellige systemer.
Skole har af forskellige årsager lavet for mange fejl i skemaerne og
arbejdsberegningerne, hvilket har medført unødvendigt ekstra arbejde. Det har testet
tålmodigheden, men det skal nok blive løst, så det ikke gentager sig næste gang.
5 Nyt fra elevrådet
Anne Jensen, medarbejderrepræsentant, og Anne Schou er de nye kontaktlærere i
elevrådet, og de arbejder i de næste uger målrettet på at etablere et elevråd i
Læringshuset sammen med eleverne. Det handler om at skabe fællesskab, trivsel og
elevdemokrati. Valgugen, et samarbejde med Danske Skoleelever, skal blandt andet
hjælpe med denne proces. Det bliver formodentligt et storkredsvalg, hvor hver årgang
har nogle repræsentanter, som organiserer sig i et større elevråd og et eller to små
elevråd, udover det fælles elevråd. De kan afholde elevrådsmøder eller -aktiviteter
sammen eller hver for sig alt efter formål. En fra skolebestyrelsen stiller også gerne
op og forklarer om samarbejdet med skolebestyrelsen. Det bør desuden fremover
fremgå af dagsordenen, hvilken del elevrådet er med til, så deres rolle er klar, og fordi
tre timers aftenmøde er for meget for mange unge.
6 Udtrædelse af skolebestyrelsen
Maria, forældrerepræsentant, har ikke længere børn på skolen og har derfor ønsket at
udtræde af skolebestyrelsen. Det blev enstemmigt vedtaget. Ulla Gitte Bjørn, 1.
suppleant, indtræder derfor som forældrerepræsentant.
7 Deltagelse i ansættelsesudvalg
Skolebestyrelsen ønsker at deltage i ansættelsessamtalerne. Derfor nedsættes et
ansættelsesudvalg bestående af Katrine, Selma, Jette, Klaus, Jesper. Skolerne sender
datoerne til Jesper, så snart de er kendte (minimum 14 dage før), hvorefter udvalget
indbyrdes finder en, der kan den dag og det tidspunkt.
8 Kantine
Skolen har startet salg af sandwich og pastasalat i afdeling 0.-6. klasses kantine og
afdeling 7.-9. klasses kantine i samarbejde med Bagel Sandwich Shop i Hedehusene.

Det kører i første omgang frem til efterårsferien, men det kan også blive et tilbud i
Læringshuset den første tid. Opslaget om dette på Læringshusets Facebook-side
medførte en forældre-kommentar omkring promovering af fastfood fra skolens side,
men ellers er det kun blevet taget godt imod.
9 Mødekalender
Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk, men der kan være
omstændigheder, som gør, at et møde kan afholdes i Teams, hvis bestyrelsen
beslutter det. For eksempel i en corona-situation. Datoerne fremgår af årshjulet.
10 Eventuelt
Information omkring tidspunkt og indhold for 0. klassernes første skoledag, bør
meldes tidligere ud, og der bør være information omkring det i SFO’en og på skolens
hjemmeside, særligt når Aula er gået ned, som det var tilfældet i sommerferien.
Skolens besked til forældrene med opfordring til at blive vaccineret har ikke givet
anledning til kommentarer.
Skolen bør adressere de trafikale problemer om morgenen, særligt omkring udkørsel
fra Charlotteager og på Hovedgaden og parkeringspladserne. Såkaldte ”gå-busser”,
der følger børnene frem og tilbage, er ikke aktuelt fra skolens side i øjeblikket, men
måske det bliver aktuelt i Læringshuset.
På baggrund af snakken i skolebestyrelsen på Charlotteskolen og Hedehusene Skole
før sommerferien om, hvornår fravær er lovligt eller ulovligt fravær, har Casper
besluttet, at skolen kan give op til 1 uges lovligt fravær, hvis årgangsteamet vurderer,
at eleven kan klare det. Fravær derudover er ulovligt fravær.
Skolen bør melde mere klart ud, hvad handlingsplanen er, når der har været en
alvorlig hændelse på skolen, som kræver en ekstraordinær indsats. Handleplanen blev
dog fulgt i det konkrete tilfælde før sommerferien, men det var blandt andet svært at
få kontakt til PPR og kommunes beredskab, så de kunne træde til og støtte elever og
forældre i processen.
Skolen har haft og har stadig ekstra fokus på de elever, som var og stadig er påvirket
af corona-situationen.
Skolen opfordrer forældrene i alle klasser til at danne en trivselsgruppe i forbindelse
med skoleåret første forældremøde. Der kommer et skriv ud omkring det i denne uge.
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