Skolebestyrelsesmøde
Referat 27. oktober 2021
Sted: Læringshuset, møderum i PLC
Tid: kl. 17.30-20.00
Deltagere: Jesper, Jette, Klaus, Henrik, Tina, Katrine, Ann, Peter, Selma, Mette,
Gitte, Thomas, Yahya (9.P), Helin (9.O), Jørgen, Anne, Casper,
Afbud: Anna, Lone
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Nyt fra Læringshuset
Casper viste rundt i Læringshuset og fortalte om det nye hus. Efterårsferien (uge 42)
var hektisk med alle flyttefolk fra nær og fjern hyret ind og håndværkere hele dagen
samt en afsluttende rengøring dagen før den 25. oktober, hvor der var indflytning
sammen med 4.000 flyttekasser inklusive inventar. Der har været benspænd men
henblik på leverancer af møbler og skærme og en fejl- og mangel-liste, som stadig
ikke er helt udbedret, samt hele udfordringen i at pakke flyttekasser ud, samtidig med
der er børn og unge i huset. Alle medarbejdere knokler, og de ældste elever har
hjulpet til. CEIS har også haft alt ledigt mandskab udkommanderet. Det er i høj grad
en balancegang mellem at komme hurtigst muligt på plads, så hverdagen kan komme
i gang, uden at nogen af vores medarbejdere knækker undervejs. Samtidig er der stor
fokus på den officielle åbning af Læringshuset, den 3. november, hvor der kommer
gæster om formiddagen og forældre over middag. Overordnet har alle taget rigtig
godt imod huset, og mange elever har givet udtryk for deres glæde. Fredag den 29.
oktober er der et socialt arrangement for medarbejdere og familier, da det er vigtigt
at medarbejderne får lov til at vise deres nye arbejdsplads frem. Den 10. november er
der rundvisning om aftenen og den 25. november er der festival. Der kommer flere
åbent-hus arrangementer. I forhold til trafik har der været nogle farlige episoder.
Casper vil skrive ud omkring trafik og parkering til forældrene, og at der har været
dialog med Nærheden om at begrænse den tunge kørsel omkring klokken 8 – det er
Høje-Taastrup Kommune, Nærheden og politiets ansvar, når det er udenfor
Læringshusets areal. Skolepatruljen er i gang, men de kan ikke løse alle trafikale
udfordringer.
3 Nyt fra FU og skole
Jette, næstformand, fortalte, at FU ikke har noget nyt at berette. Jesper, formand,
fortalte, at der er ved at blive udarbejdet en mail i forhold til henvendelsen til HøjeTaastrup Kommune om deltagelse i evalueringen af 1:1 IT-strategien. Der er indgået
budgetforlig, men der er ikke sendt noget ud omkring det.
4 Nyt fra elevrådet

Yahya (9.P) og Helin (9.O), elevrådsformænd, fortalte, at de ikke har startet nogen
aktiviteter op endnu, men at de har haft første møde, hvor de kom med gode idéer og
udpegede emner, de kan i gå dybden med. Det kan være fokus på genbrug, grøn dag,
elevkonkurrencer, peer undervisning, hvor ældre elever underviser yngre,
venskabsklasser, udvikling af traditioner som julehygge, motionsdag eller olympiske
lege, elevrådets rolle til festivaler, projekter på tværs af klasser og årgange, hvor
emnet er det samme med en fælles afsluttende udstilling, muligheden for at få
opgraderet elev-PC’erne, kantineordning, gåbusser, opsparing via pantindsamling,
kompostering eller salg af grøntsager. De kan også opsætte elevrådspostkasser, hvor
elever kan komme med idéer. De har også talt om Børnerigsdagen i december, hvor
man vil søge om penge til drivhuse, plantebokse og skolehaver, som kan bruges i
undervisningen i madkundskab og fysik/kemi.
5 Budgetopfølgning – gennemgang af nøgletal
Jesper har dispenseret for punktet på opfordring af Casper, da administrationen er
optaget af andre opgaver i forbindelse med flytningen med mere i øjeblikket. I forhold
til budget er der brugt lidt mere på løn og ansættelser, fordi vi har ansat flere og
brugt flere vikarer. Alt på driften er ikke brugt endnu. Punktet kommer på næste
gang.
6 Eventuelt
Det blev prioriteret, at det var vigtigere at få meldt samværsreglerne i Læringshuset
ud, før indflytningen 25. oktober, end at få dem diskuteret i bestyrelsen, som det
ellers er sædvane, da næste bestyrelsesmøde først var 27. oktober. Der kommer en
evaluering af samværsreglerne, hvor elevråd, medarbejdere og skolebestyrelse
inddrages.
Det er de muliges kunst, når udskolingen har fået to længere skoledage om ugen. Det
handler om at leve op til undervisningsministeriets krav.
Det er svært at diskutere antallet af beskeder og opslag i Aula i skolebestyrelsen og
konkludere noget på baggrund af det, da der altid vil være nogen, som synes, der er
for få, helt tilpas eller for mange beskeder og opslag i Aula

