Skolebestyrelsesmøde
Referat 31. marts 2022
Sted: Læringshuset, Mødelokale 6
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Katrine, Ann, Peter, Klaus, Henrik, Mette, Tina, Selma,
Thomas, Jørgen, Helin (9.O), Anne, Casper
Afbud: Gitte, Anna, Thora (8.0)
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Sidste nyt
Jette, næstformand, fortalte, at hun er valgt ind i skolebestyrelsernes fælles Trafik og
sikkerhedsudvalg og at skolebestyrelsen har tiltrådt en skrivelse om general
trafiksikkerhed i Høje-Taastrup Kommune.
Jesper, formand, fortalte, at han fået beskeder fra Skole og Forældre om manglende
betaling af medlemskab. Bestyrelsen valgte dog enstemmigt at opsige samarbejdet,
da medlemskabet ikke bliver brugt. Forretningsudvalget (FU) var indkaldt til et
hastemøde omkring mulige scenarier for en ny skole i Hedehusene på baggrund af
befolkningstilvæksten i Høje-Taastrup Kommune. Mødet var en del af flere møder.
Nærmere information følger. Skolebestyrelsen er med kort varsel indkaldt til et
tværgående dialogmøde om Fremtidens Skole for skolebestyrelser og Institutions- og
skoleudvalget.
Casper, skoleleder, fortalte, at han har været til møde på det tidligere Hedehusene
Skole, hvor nogle af de ukrainske flygtninge bor, med henblik på opstart af elever i
Læringshuset. Som det er nu, kan elever til førskole og 0.-3. klasse starte direkte i
Læringshusets klasser, mens elever i øvrige klasser skal starte i modtageklasse. 7.
klasse har allerede spist mad og spillet fodbold med flere af flygtningene, som en del
af deres projekt. Skolen har nogle dygtige dansk som andet sprog-vejledere (DSAvejledere) og forældre og elever, der taler ukrainsk, har tilbudt deres hjælp. Eleverne
har desuden mulighed for fjernundervisning fra Ukraine en del af dagen. De første
starter 4. april.
1. april starter lidt under 100 børn i førskole. Det er som altid dejligt med nye børn,
men det medfører også nogle pladsmæssige udfordringer, da Læringshuset ikke er
indrettet til at kunne tage imod 100 ekstra børn. Det betyder at 3. klasse rykker fra
indskolingen, afdeling A, til mellemtrinnet, afdeling B, at 6. klasserne rykker fra
niveau 2 til 3 og at 7. klasserne rykker til science. Det giver samtidig mulighed for at
lave lidt brobygning før sommerferien, hvor skiftet alligevel ville være sket.
Der stadig ting på fejl og mangel-listen, som skal fixes. Det gælder blandt andet AVudstyret, som stadig ikke er fuldt oppe at køre, kabler, som skal trækkes, og nogle
netværksudfordringer. Særligt stort er ønsket om stik i hallen, så der kan afholdes
afgangsprøver digitalt og ikke i hånden. Udsugningsproblemer og sensitive alarmer

har også været skyld i falske brandalarmer. Derfor er der fokus på, at få det til at
virke bedre, da det er ubehageligt for både børn og voksne, når en alarm går i gang.
Der er stor interesse for at besøge Læringshuset og høre mere om vores
projektbaserede undervisning. Det er både fra ind- og udland og fra offentlige og
private. Rundvisningerne bliver planlagt, så de fylder så lidt som muligt og ikke
forstyrrer nogen undervisning.
Byggekunstudvalget har opsagt kontrakten med den estiske kunstner, som skulle
have lavet et kunstværk til Læringshuset. De kommende møder i udvalget skal
afgøre, hvad der nu skal ske.
Hovedentreprenøren BAM Danmark og Center for ejendomme og intern service (CEIS)
har gennemgået bygningen med hensyn til at identificere steder, som kan udvikle sig
til potentielt farlige situationer. Der er i den forbindelse udpeget fire steder, hvor der
kommer ekstra afspærring. Derudover skal nogle af vind- og
solafskærmningspladerne på terrasserne skiftes. Indtil det er sket, laver BAM en
100% gennemgang af udearealerne, der tjekker pladerne for eventuelle fejl.
3 Nyt fra elevrådet
Helin (9.O), fra elevrådsformandskabet, fortalte, at Yahya, fra
elevrådsformandskabet, er stoppet på skolen. Nicklas (9.N) er derfor tiltrådt.
Elevrådet har blandt andet talt om skrald på skolen, for små skraldespande og
oplysning om sortering. De håber at kunne bidrage med løsningsforslag. De har også
talt om udsmykning på skolen, værdier og hvad der gør en skole til et godt sted at
være og lære. De nævnte blandt andet fællesskab, respekt, at alle har venner, trivsel
og orden. Derudover har de talt om sukkerpolitikken i udskolingen, som går ud over
relationerne mellem elever og lærere. Birgit, afdelingsleder for udskoling, er derfor
inviteret med på næste elevrådsmåde. Elevrådet er inviteret med til møderne omkring
det nye sundhedshus, som formodentligt bliver placeret ved Hedehushallen.
Christoffer, afdelingsleder mellemtrin, deltager også på møderne.
Anne, elevrådskontaktlærer, fortalte, at det lille elevråd, 2.-6 klasse, har holdt møde,
og at det var en stor fornøjelse at høre deres mange gode input. De talte blandt andet
om trivsel, hvad de synes om skolen og Ukraine-situationen.
Elevrådet ønsker desuden flere siddepuder til de store trapper og borde bænke på de
store åbne terrasser.
4 Spisepausen
Anne fortalte, at elevrådet har undersøgt, hvad klasserne synes om spisepausens
længde, og om de har brug for mere tid på bekostning af en længere skoledag. Det
generelle billede i indskolingen er, at man ønsker lidt mere tid til at spise,
mellemtrinnet synes, at det er fint nok eller at det ikke er værd at have længere
pauser på bekostning af længere skoledage og udskolingen går udenfor skolen i
pausen, så der ikke det samme behov for at sidde i lokalet og spise sammen, før de
går til pause.
Casper fortalte, at det er lidt den samme feedback, han har fået på afdelingsmøderne
med lærerne, og derfor starter mange i indskolingen også pausen 5 min. tidligere.
Indskolingen vil drøfte afviklingen af spisepausen løbende, og hvis forældre hører om
noget, der virker uhensigtsmæssigt, skal man spørge ind til det og ikke gå med det
for sig selv.

Skolebestyrelsen besluttede på denne baggrund ikke at gøre yderligere i relation til
spisepausens længde, men lader det være op til lærere og pædagoger at tilrettelægge
spisepausen.
5 Festivalen
Det var dejligt endelig at kunne holde festival igen, efter at festivalen blev aflyst i
november 2021. Der er stadig et stort uforløst potentiale, som skolen skal være bedre
til udnytte, men i det store og hele var det en succes. Projekterne virker mere
gennemførte, eleverne tog ansvar og var aktive, der var spørgekort til gæsterne og
god stemning hos små og store. Man bør overveje mere information og skiltning,
forplejning eller salg af mad og drikke, vagtskema så der altid er elever ved projektet,
samtidig med at andre har fri og kan opleve andres projekter. Næste år bør være en
anden dato, da børnehaverne afslutter samme dag på grund af førskolestarten 1.
april.
6 Årsregnskab 2021
Casper gennemgik årsregnskabet som sendt som bilag.
7 Budget 2022
Punktet udgår, da det ikke har været muligt at færdiggøre bilaget.
8 Valg til skolebestyrelsen
Der er sendt et brev til alle forældre den 22. marts omkring det kommende valg til
skolebestyrelsen, hvor følgende fremgår: 6. april – Opstillingsmøde kl. 17.00-18.30
og kandidatlisten åbner, 20. april – Kandidatlisten lukker, 21. april – Møde i
valgbestyrelsen, 27. april – Eventuelt kampvalg. Forældre der ønsker at stille op,
skriver til valgbestyrelsen.
9 Eventuelt
Navne på lærere næste skoleår kommer før sommerferien, da det afhænger af
fagfordelingen. I øjeblikket afventes de kommunale forflyttelser. Dertil kommer en
ekstraopgave hvert år med skoleplanen, hvor Casper og Jørgen, tillidsrepræsentant
(TR), som er en proces, hvor man fra ledelsen side blandt andet fortæller, hvad man
vægter i kommende år og fordelingen af resurser til dette.
3. klasser har været uden garderober de første dage efter de er flyttet til
mellemtrinnet, da de skal rengøres. Derudover har skolen fået en tillægsbevilling til
ekstra garderobekapacitet efter førskolebørnene er startet.
Casper har taget kontakt til driftsbyen i Høje-Taastrup Kommune på baggrund af den
manglende snerydning og saltning. Det er ikke skolen, som stor for de ydre faciliteter,
så det eneste, der kan gøres, er at sige det videre.
Sikkerhedsrisikoen ved at færdes i, på og omkring Læringshuset bliver løbende
vurderet, men det er også klart, at der ikke kan opdæmmes alle steder mod potentielt
farlige situationer. Udgiften skal også stå mål med risikoen for at der kan ske noget.
Casper har et møde omkring affaldssortering og beholdere
Casper skrev ud før mødet, at Klaus Vestergaard Weitemeyer er stoppet i
Læringshuset og at Sencan Altintas er blevet ny viceskoleleder. Jesper deltager i
ansættelsessamtalerne til stillingen som afdelingsleder for indskoling og SFO. Meld
tilbage til Jesper, hvis andre ønsker at deltage.

Casper er ubekendt med det skriv, der er kommet ud på 5. årgang omkring mobiler
Der er ikke planlagt indkøb af en flagstang eller flere til at markere mærkedage, men
skolen er ikke imod det. Måske elevrådet kunne søge om det på Børnerigsdagen
næste år
Parkeringspladsen ved Skolebakken er ikke kun foreholdt Læringshuset, som reglerne
er nu, så det er svært at gære noget ved, at beboere holder der også. Der kommer
dog en bom på parkeringskælderen snarest, der skal holde folk ude primært i
weekender.
Lukket punkt

