Skolebestyrelsesmøde
Referat 26. januar 2022
Sted: Online-møde i Teams
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Katrine, Ann, Peter, Klaus, Henrik, Selma, Gitte, Jørgen,
Anne, Casper
Afbud: Tina, Thomas, Anna, Mette, Thora (8.0), Helin (9.O)
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Sidste nyt
Casper, skoleleder, fortalte, at der stadig er ting på fejl- og mangellisten, som ikke er
udbedret i Læringshuset endnu. Styregruppen har fokus på det. Det meste IT- og AVudstyr er leveret, og AV-centeret vil på den baggrund afholde kurser for
medarbejderne om funktioner og anvendelsesmuligheder. Der er indkaldt til møde
omkring ibrugtagning af grunden ved siden af Læringshuset, som forhåbentligt kan
blive et aktivitetsområde indtil Fremtidens Klub skal bygges. Nærmere information
følger. Mette Underlien er gået på barselsorlov, og hendes opgaver er fordelt mellem
de øvrige ledere og AKT-teamet, som er blevet udvidet. Marianne Honoré, AKTkonsulent i Institutions- og skolecenteret (ISC), får kontorplads i Læringshuset, mens
Mette er væk, i stedet for at være på Rådhuset. Hun dækker stadig de andre skoler i
Høje-Taastrup Kommune også. Arbejdet med udviklingen af en talentstrategi og
STEM-profil-strategi er godt på vej. Samarbejdsgrundlaget mellem skole og klub
fortsætter, og der en god dialog i gang med Nikolaj, klyngeleder, og Per, klubleder.
Jørgen, tillidsrepræsentant, og Casper går snart i gang med at kigge på skoleplanen,
som skal genforhandles hver skoleår. Der er en dialog i gang omkring et muligt
samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Absalon i forhold til rekruttering
og deres nye fokusområde på playlabs. Corona fylder meget for tiden med over 100
sygemeldte elever og 30 medarbejdere, da det var på sit højeste. Det har derfor
været og er stadig et stort puslespil at vikardække og få skemaet til at gå.
Omstændighederne taget i betragtning er det lykkes langt hen ad vejen, og det er kun
i mindre omfang, at klasser er blevet hjemsendt.
Jette, næstformand, fortalte, at Minna, tidligere skoleleder på Charlotteskolen, afgik
ved døden i december. Læringshuset har sendt en krans og lærerne fra
Charlotteskolen har samlet ind til en krans og donation til Kræftens Bekæmpelse.
Jesper, formand, fortalte, at skolebestyrelsen sammen med de øvrige skolebestyrelser
er inviteret med til trafiksikkerhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune, som er et
udvalg, der skal fremme kontakten mellem borgere og kommune. Bestyrelsen finder
en kandidat til udvalget, hvis der mangler kandidater. I følge
skolebestyrelsesvedtægten skal ISC indkalde formand og skoleleder to gang årligt,
men datoen for kommende skoleår er endnu ikke meldt ud.

3 Nyt fra elevrådet
Anne, elevrådskontaktlærer, fortalte, at det ikke har været muligt at afholde
elevrådsmøder siden sidst, men at Helin og Thora var til Børnerigsdagen på Rådhuset
i starten af december, hvor de fik 19.500 kr. med hjem til et ”Jord til bord”-projekt i
Læringshuset.
4 Årsregnskab
På sidste møde fremgik det, at Læringshuset forventede et overskud på ca. 400.000
kr., men det har sidenhen vist sig, at der ikke var bogført en stor udgift til vikarer,
som kom i december. Se forklaringer i bilaget på øvrige budgetoverskridelser. Det
betyder, at Læringshuset kommer ud med en budgetoverskridelse, som svarer til ca.
0,5%.
5 Understøttende undervisning
Caspers forslag om at konvertere en del af den understøttende undervisning til
tolærerordning blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Det indgår derfor i
fagfordelingen for kommende skoleår. Det kan for eksempel give mulighed for flere
hænder i de praktisk-musiske fag og talentarbejde med fokus på elever med talent og
særlige forudsætninger. Der er desuden et udviklingsarbejde i gang mellem ISC og
Ungecenteret, hvor klubben hører til, der skal være med til at kvalitetssikre den
undervisning, som klubpædagogerne varetager på skolerne.
6 Skolebestyrelsesvalg
Der er skolebestyrelsesvalg inden udgangen af maj, og i den forbindelse skal der
nedsættes valgbestyrelse, som består af Casper, Jesper og et bestyrelsesmedlem.
Antallet af medlemmer i skolebestyrelsen skal reduceres, hvilket betyder, at der skal
vælges færre ind, end der sidder nu. Følgende er på valg i 2022: Klaus, Gitte, Katrine,
Tina, Jette, Henrik, Selma og Ann. Der skal vælges 4, og derudover er der et åbent
mandat. I stedet for nogen til en periode og andre til anden vælges 3 suppleanter,
hvorefter 1. suppleanten indtræder med det samme. Valgbestyrelsen udpeges på
næste møde, og afviklingen af valget meldes efterfølgende ud.
7 Princip for forældrebetaling og princip for mobiler
Princip for elevers anvendelse af mobiler blev godkendt efter et ændringsforslag om,
at det pædagogiske personale indsamler i undervisningen, og at det overlades til
afdelingerne, om de kan udleveres i pauser. Jesper sender det opdaterede princip
umiddelbart efter mødet, og hvis der ikke er nogen kommentarer, er det enstemmigt
vedtaget. Princip for forældrebetaling, indsamling medvidere blev enstemmigt
godkendt.
8 Evt.
Afviklingen af pauser og tid til at spise drøftes på et bestyrelsesmøde i marts.
Elevrådet kan i mellemtiden komme med feedback og undersøge, om de føler, der er
behov for en længere spisepause med den konsekvens, at skoledagen i så fald kan
blive længere. Casper vil undersøge, om det kan komme med på et afdelingsmøde.
Lukket punkt

