Skolebestyrelsesmøde
Referat 29. september
Sted: Afdeling 0.-6. klasse, Græshøjvej 4, personalerum
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Klaus, Henrik, Lone, Tina, Katrine, Ann, Peter, Selma,
Anna, Thomas, Jørgen, Anne, Casper
Afbud: Mette, Gitte
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Nyt fra Læringshuset
Casper, skoleleder, fortalte, at skolen og SFO’en flytter ind i Læringshuset 25.
oktober, og at der i den forbindelse er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en
plan for den første uge, hvor der skal pakkes flyttekasser ud, samtidig med at
skoledagen skal køre på en anderledes måde. Planen bliver meldt ud umiddelbart før
ferien, da alle detaljer skal på plads inden. Flytning af bibliotek og faglokaler samt
montering af nye møbler går i gang i oktober. Samtidig bliver de få fejl og mangler,
der er identificeret, udbedret. Der er en dialog i gang om, hvordan grunden ved siden
af Læringshuset, som på nuværende tidspunkt er reserveret til Fremtidens Klub, bliver
udnyttet de næste år. I første omgang bliver der kørt stabilgrus på og sat lys op. Det
er en politiks beslutning, hvilket budget der er til rådighed til yderligere indretning af
rummet. Planlægningen af den officielle åbning af Læringshuset 3. november er i fuld
gang. Udover talerne kommer der spændende aktiviteter rundt omkring i huset, og
om eftermiddagen kommer forældrene ind. I de følgende uger er der Åbent husarrangementer for borgere. Der starter ca. 750 børn og der er plads til 1.400 børn i
Læringshuset. Kvadratmetermæssigt er der beregnet et større antal kvadratmeter pr.
barn end minimumskravene.
3 Nyt fra FU og skole
Jesper og Jette, formand og næstformand, fortalte, at der har været følgegruppemøde
omkring klubbyggeriet, hvor det blev besluttet at bibeholde følgegruppen i fremtiden.
Der er kommet langt flere børn end forventet i Høje-Taastrup Kommune, hvilket får
konsekvenser for dagtilbud, skole, sfo, klub og fritidstilbud kommunen. Byggeriet af
klubben ved siden af Læringshuset bliver derfor udskudt, samtidig med der bliver
igangsat en ny og mere retvisende prognoseberegning, der skal vise, hvor der skal
fokuseres først. Formanden for skolebestyrelsen på Torstorp Skole har rettet
henvendelse til Jesper, med henblik på at bestyrelsen kan blive medunderskriver på
en henvendelse til Høje-Taastrup Kommune om deltagelse i den evaluering af 1:1 ITstrategien. Håbet er at alle kommunens skolebestyrelser medunderskriver på
henvendelsen. Bestyrelsen i Læringshuset deltager gerne i sådan en evaluering, hvis
det er muligt, og eventuel lærer- og elever-feedback videreformidles gerne.

Casper fortalte, at fusionen af Charlotteskolen og Hedehusene Skole, herunder
dannelsen af nye klasser og årgangsteams, overordnet set er gået rigtig godt.
Afdelingslederne har taget sig af de få forældrehenvendelser, der har været, og
Casper har kun haft enkelte forældresamtaler og -møder selv. Det er en stor opgave
at lære hinanden at kende, og nu begynder nogle elever at prøve grænser af, fordi det
er blevet lidt mere hverdag, hvor alt ikke er nyt mere. Samtidig er der nogle
medarbejdere, der er på overarbejde i denne proces, forstået på den måde, at der er
nye årgangsteams, nye klasser, flytning, Corona og så videre, der også fylder. Dertil
har der været en del opsigelser, hvilket ikke gør det nemmere for de andre på
årgangen. Det er formodentligt noget, der desværre vil fortsætte nogen tid endnu,
indtil der er en mere stille og rolig hverdag i Læringshuset.
Anne, medarbejderrepræsentant, fortalte, at udskolingsfesten 23. september med DJ
og mad gik rigtig godt.
Casper undersøger, om der et sted, hvor skolebestyrelser kan dele dokumenter. Men
det nemmeste er formodentligt at dele en OneDrive- eller DropBox-mappe.
4 Nyt fra elevrådet
Anne fortalte, at hun sammen med Anne S. og Martin, de to andre kontaktlærere i
elevrådet, finder to elevrådsrepræsentanter blandt de valgte, som kan deltage på de
næste skolebestyrelsesmøder. Det ville i den forbindelse være fordelagtigt, hvis
elevrådsrepræsentanterne kun sidder med i starten af møderne og at dagsordenen
planlægges efter dette. Det har været svært at få budskabet om Valgugen og det
materiale, som Danske Skoleelever har leveret ud, blandt andet fordi skolen er opdelt
på to matrikler, mange er i gang med projekter og nogen har været ude af huset.
Derudover er der lavet et interview med Casper, som primært blev brugt i
udskolingen. I udskolingen er der valgt repræsentanter fra hver klasse. På
mellemtrinnet er der ikke valgt nogen. Og i indskolingen er der valgt 3
repræsentanter fra 3. og 2. årgang. 1. årgang har fokus på at få børnene til at lære at
gå i skole og overgangen fra 0. klasse. Og 0. årgang kommer med i et eller andet
omfang, men ikke med faste repræsentanter. Det første elevrådsmøde afholdes 5.
oktober, hvor der vælges en formand og to næstformænd i udskolingen. Der skal også
findes en model for, hvordan elevrådsarbejdet bliver, indtil indflytningen i
Læringshuset.
5 Høringssvar til budget
Det er på mange måde de samme spareforslag som sidste år, så set i lyset af at
høringsfristen er 30 september, kan sidste års høringssvar også genbruges. Alle
spareforslagene fra ISO er bekymrende. Det er også svært foreneligt med ambitionen
omkring Fremtidens Skole, som på mange måder kræver investering og ikke
besparelser. Institutions og Skolecenteret sidder på ca. 23% af det samlede budget,
så det er svært ikke at blive ramt af en generel besparelse på 1%. Klaus,
forældrerepræsentant, meldte sig til at sende høringssvaret til Høje-Taastrup
Kommune. På grund af tidspres bliver der ikke sendt et udkast rundt til alle inden.
Bestyrelsesmødet i september næste år, bør ligge tidligere på måneden, så der er
bedre tid til at udarbejde et høringssvar.
6 Eventuelt

Bestyrelsen kan tidligst få en rundvisning i Læringshuset efter overleveringen til HøjeTaastrup Kommune i starten af oktober. Byggeriet er inde i den sidste og afgørende
fase, så der er lukket for besøg udefra.
Skolebestyrelsen bliver inviteret med til den officielle åbning Læringshuset 3.
november om formiddagen, men invitationen er ikke udarbejdet endnu
Skolen afventer svar på, hvorvidt afdeling 0.-6. klasse på Græshøjvej og afdeling 7.9. klasse på Charlottegårdsvej, må bruges i et eller andet omfang i uge 43. Derfor er
det også med i overvejelserne, om nogle klasser skal starte op på de to matrikler 25.
oktober, hvorefter de følges samlet til Læringshuset, for at undgå kaos kl. 8.00 i
Læringshuset. Der bliver meldt en plan ud før efterårsferien
9. klasse har terminsprøve og 8. klasse er i praktik i uge 43, så de kommer ikke til at
være i Læringshuset den første uge på samme måde som andre
Buslommen foran Læringshuset på Skolebakken er formodentligt til svømmebussen
og bus til ture ud af huset. Måske kommer der en omlægning busruterne på sigt, men
det er ikke noget skolen kender til eller har noget at gøre med
Corona er ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Der er derfor
kommet nye retningslinjer til skolerne. Skolen følger de til enhver tid gældende
anbefalinger og retningslinjer. Herunder anbefalingen om at blive testet 1-2 gange om
ugen og blive vaccineret, hvis man er 12 år eller ældre. Hvis der opstår tvivl om
fortolkning af retningslinjerne kontaktes sundhedsmyndighederne eller Høje-Taastrup
Kommunes eget Corona-team. Hvis man som forældre ikke hører om Corona eller at
ens barn er nærkontakt, så skal man heller ikke være bekymret
Flere forældrerepræsentanter har modtager henvendelser omkring prisen på skolefoto
Høje-Taastrup Kommune har tilkøbt Mit barns fravær, så man som forældre løbende
kan følge med i barnets fravær.
7 Lukket punkt

