Skolebestyrelsesmøde
Referat 24. november 2021
Sted: Læringshuset, A.1.51, indgang nord
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Tina, Thomas, Anna, Katrine, Ann, Mette, Peter, Selma,
Thora (8.0), Helin (9.O), Anne, Casper
Afbud: Klaus, Henrik, Lone, Gitte, Jørgen
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Sidste nyt
Jette, næstformand, havde ikke noget nyt at berette. Jesper, formand, orienterede
omkring henvendelsen til Høje-Taastrup Kommune om deltagelse i evaluering af 1:1
IT-strategien. Kommunen oplyser, at der ikke på nuværende tidspunkt foretages en
generel evaluering af strategien, men at der på nuværende tidspunkt vil ske en
evaluering af forsøget med computere på 6. årgang, som har været kørt på Torstorp
Skole. Kommunen forsikrer om, at når hele strategien evalueres, vil alle relevante
interessenter blive inddraget
Casper, skoleleder, fortalte, at der stadig knokles med at få pakket de sidste
flyttekasser ud, men at der overordnet er faldet mere ro på, efter at enden på
udpakning kan ses. Der er stadig håndværkere i huset i forhold til udbedringer af ting
på fejl- og mangel-listen. Dette arbejde foregår med CEIS som tovholder. Der bliver
også arbejdet på opvarmning, som ikke er blevet nemmere af de åbne ind- og
udgangsdøre, og at branddørene bliver brugt som døre. De sidste skærme er
foreløbigt sat til levering til februar. Der mangler også enkelte bordplader endnu.
Dertil har der været problemer med lys, der slukker, vand, der løber, manglende
ladybags på toiletter og efterårssol ind ad vinduer. Desuden fylder COVID-19 en del
igen med smittede elever og medarbejdere. Styrelsen for Patientsikkerhed
hjemsendte i den forbindelse eleverne i indskolingen 10.-16. november. Skolen er i
tæt dialog med sundhedspersonalet i Høje-Taastrup Kommune og
sundhedsmyndighederne, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed, omkring det hele,
og de til enhver tid gældende anbefalinger, retningslinjer eller påbud følges.
Hjemsendelsen ser ud til at have haft en effekt, da der er færre smittede nu end før.
Udrulningen af iPads til 1. klasse drillede, men der er stor ros til medarbejderne for
deres indsats. Skolen afholdte informationsmøde for forældre med elever til
kommende 0. klasse, hvor Jesper også deltog. Der blev vist rundt og svaret på
spørgsmål. Skoleindskrivningen slutter i uge 3. Derefter kommer der et nyt møde. Der
kommer også et møde med forældre og elever til kommende 7. klasse fra Reerslev
Skole til januar.

3 Nyt fra elevrådet
Thora og Helin fra elevrådsformandskabet fortalte om elevrådsmødet, 24. november,
hvor indskolingen og mellemtrinnet deltog for første gang. Mødet gik rigtigt godt med
indledende præsentationer, gruppearbejde og efterfølgende snak om idéer og
Børnerigsdagen. Der var blandt andet forslag om kunst på væggene, flere legeområde
på terrasserne og en rutsjebane, legepatrulje for eksempel i hallen, højtaler i hallen,
ens håndhævelse adfærdsregler hos de voksne, indsats mod larm i fællesområderne,
Høstfest som ny tradition og regler omkring inde-udeordning, hvis vejret er dårligt.
Der er også et ønske om at gøre kantinen bedre for eksempel med kantinesalg ved
elever og kunstkampagner. For eksempel i form af en udflugt til Zoologisk have, hvor
elevrådet tager billeder af dyrene og får dem printet i makerspace til ophæng i
kantinen med forskellige statements på. I forbindelse med Børnerigsdagen, 2.
december, håber Thora og Helin at få skrabet 30.000 kr. sammen til skolehaver,
drivhuse og redskaber, som kan bruges til nye former læring med fokus på jord til
bord. Anne Jensen og Anne Schou, elevrådskontaktlærerne, deltager som tilskuere til
Børnerigsdagen.
4 Økonomi
Nina, administrativ leder, gennemgik nøgletallene i forhold til budgettet. Overordnet
set ser det fornuftigt ud og skolen ender med et pænt forventet overskud, som det ser
ud nu.
5 IT i undervisningen
Det er ikke et spørgsmål om enten eller, når det kommer til IT overfor fysiske bøger,
håndskrift eller lignende, begge dele bør være muligt. Det handler om at finde den
rette balance og variation i skoledagen. Når det er sagt, er håndskrift ikke længere
end del af fælles mål. Det er op til den enkelte lærer, hvor meget man vil det. Dertil
kommer håndskrift til at fylde mindre og mindre i fremtiden. Der bliver også stadig
øremærket en pæn del i budgetteret til indkøb af bøger i PLC (det pædagogiske
læringscenter). Selve håndteringen af frilæsning er dog op til den enkelte lærer, men
skolen har naturligvis fokus på, at det er vigtigt at læse – ikke mindst set i lyset af, at
den sværeste prøve i 9. klasse er læseprøven. IT handler ikke kun om at bruge de
funktioner, der er til rådighed, men også at kunne forholde sig kritisk, forstå hvordan
de virker og anvende dem på nye måder, der understøtter læring. Skolen har nogle
dygtige IT-vejledere i form af Jimmi, Kamilla, Alexander, Jakob, André og Martin, som
blandt andet hjælper eleverne og medarbejderne med dette. Der arbejdes også på at
få et nyt fag i folkeskolen, der handler om netop teknologiforståelse.
6 Status på valgfaget ”Mit projekt”
Det har ikke været muligt at gennemføre en evaluering af Mit projekt i 9. klasse på
grund af flytning, corona og manglende erfaring med faget hos både elever og
medarbejdere. Skolen foretager en evaluering sidste på skoleåret, hvor der er et
bedre grundlag at evaluere på. Der er dog gang i flere spændende projekter. Nogle
elever arbejder for eksempel med, hvordan man skaber en god sidste skoledag på en
ny skole, udvikling af brætspil, udvikling af digitale spil i MineCraft, rapsang, LEGO
Mindstorm.

7 Køleskabe
Skolen har modtaget en henvendelse vedrørende muligheden for at opstille køleskabe
til opbevaring af elevernes madpakker. Sammen med dagsordenen var udsendt ISC’s
notat af 11. november 2020 til ISU, hvori der redegøres for indholdet af de tidligere
vedtagne retningslinjer omkring køleskabe til eleverne. Skolebestyrelsen var
overordnet positiv over for ønsket omkring opstilling af køleskabe, men henset til de
meget restriktive retningslinjer, der er vedtaget, ses opstilling af køleskabe ikke som
en reel mulighed. På denne baggrund blev det enstemmigt vedtaget, at der ikke skal
stilles køleskabe op til opbevaring af elevernes madpakker.
8 Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen
Lone, forældrerepræsentant, ønsker at udtræde af skolebestyrelsen af
arbejdsmæssige årsager. Det blev enstemmigt vedtaget.
9 Evt.
Skolen har gjort Vej og pak opmærksomme på at terrasserne er glatte, når det bliver
koldt. De kommer fremadrettet og salter dem
Der er juleferie fra og med den 23. december til og med den 2. januar
Der er vedtaget fast lukkeuge i dagtilbud, SFO, Klub i uge 29 med virkning fra
sommer 2022
Casper undersøger, om afviklingen af frokostpausen fungerer efter hensigten samt
hvad status på hængelåse til elevlockers på mellemtrinnet er
Lukket punkt

