Skolebestyrelsesmøde
Referat 27. april 2022
Sted: Læringshuset, Mødelokale 6
Tid: kl. 17.30-20.30
Deltagere: Jesper, Jette, Katrine, Peter, Klaus, Henrik, Mette, Tina, Gitte, Anna, Thora
(8.0), Helin (9.O), Jørgen, Anne, Casper
Afbud: Thomas, Ann, Selma
Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Sidste nyt
Jesper, formand, fortalte, at han deltog i et tværgående dialogmøde om Fremtidens
Skole for skolebestyrelser og Institutions- og skoleudvalget. Der var et oplæg fra en
konsulent, der var sat til at evaluere Fremtidens Skole, og efterfølgende gruppesnak.
Det er stadig uklart, hvad målestokken for evalueringen er, og om man taler ud fra
det samme udgangspunkt. Det er også usikkert, hvad de vil høre, når de kommer i
Læringshuset sidst i maj. Kamilla og Kamilla, lærere på 3. årgang, som var inviteret
med for at fortælle om deres metode, gjorde det dog rigtig godt og var meget
overbevisende. Jesper tilbød desuden Kurt Scheelsbeck og Emil Viskum at mødes, hvis
de rent faktisk ville vide noget mere om Læringshuset.
Jesper orienterede om, at når han som formand af og til modtager henvendelser fra
forældre på baggrund af konkrete elevsager, så gør han ikke noget ved dem, da det
er skolens opgave, udover at følge med på sidelinjen.
Casper, skoleleder, fortalte, at der er mange rundvisning i Læringshuset. Det er
primært ham og Morten, kommunikationsmedarbejder, der tager sig af det, og når
det er muligt, får han en lærer med også. Senest har to lærere fra Spanien været på
besøg i en uge i 3. klasse, en flok lærerstuderende fra Holland besøgte 0. klasse en
dag, KP i forhold til et samarbejde omkring deres future classroom lab og Isabella
Arendt fra kristendemokraterne. Derudover har der været besøg fra kommuner,
skoler og arkitekter fra hele landet.
I næste uge starter de skriftlige prøver og i juni følger de mundtlige. Derudover er
planlægningen af næste skoleår startet i forhold til fagfordeling og indledende møder
mellem Jørgen, TR, og Casper, som skal ende ud i en skoleplan, som lærerne giver
feedback på i maj.
Budgettallene afvendtes med spændingen, så skolen har dem før der skal laves
årsregnskab.
Hvad bygningen angår, diskuteres der i øjeblikket, hvor hensigtsmæssige gipsplader
på væggene er, og der skal laves forsøg på gulvet, som nogen steder er smuldret og
ser grimt ud. Derudover kommer der nye og stærkere knager.

3 Nyt fra elevrådet
Helin og Thora, elevrådsformandskabet, fortalte, at de ved seneste elevrådsmøde
talte med Birgit, udskolingsleder, om sukkerpolitikken. Hun foreslog i den forbindelse,
at skolebestyrelsen også kunne være med til at drøfte dette på et punkt i fremtiden.
Eleverne fortalte, at de synges, man burde have lov til at købe for eksempel en
sodavand til sin madpakke i pausen, så længe det ikke er i timerne. De foreslog også,
at eleverne i elevrådet kunne lave indsatser til eleverne for ikke at indtage store
mængder af sukkerholdige produkter. Der blev også talt om skraldespande, som er
for små, og om muligheden for at lave en elevrådsdag, hvor andre kan få øjnene op
for, hvad elevrådet kan. FDF har tilbudt at lave 6 undervisningsgange i pauserne eller
skolentiden - for eksempel om, hvordan man laver bål. Peter Bjerg,
demokratimedarbejder i Ungdomsskolen, vil gerne besøge elevrådet, for at hjælpe
med at gøre dem mere selvkørende. Nogle elever udtrykker, at de er triste over, at
der ikke blev skabt nok i deres tid i elevrådet.
Casper svarede i den forbindelse, at de har nået rigtigt meget, taget i betragtning af,
det er et opstarts år, hvor der har været fusion, flytning og corona, men at det er
dejligt at høre, at der er høje ambitioner.
4 Understøttende undervisning
Punktet har tidligere været på, hvor de handlede om at overføre noget af den
understøttende undervisning til tolærerordning, og nu ønskes det at overføre
yderligere, så længden på skoledagen begrænses, og der er mere fælles
forberedelsestid til det pædagogiske personale. Det handler ikke om at spare, da
lektionerne skal erstattes en til en, men at højne kvaliteten af dem. SFO’en og
klubben har også tilkendegivet, at de er klar til at åbne tidligere.
Punktet blev enstemmigt besluttet af skolebestyrelsen efter en kort snak.
5 Ferieplan
Jesper svarer Institutions- og Skolecenteret, at skolebestyrelsen har taget ferieplanen
til efterretning.
6 Valg til skolebestyrelsen
Læringshuset har gennemført valg til skolebestyrelsen. Valget fandt sted den 27. april
fra kl. 7.30 til 15.30 på kontoret. Valgresultatet viste, at Henrik Gosvig Thomsen,
Jette Ejlersen, Tina Nelth og Huriye Dogan er valgt til skolebestyrelsen. Derudover er
Selma Özüpek, Nicki Wassmann Brøchner og Maria Emilie Jensen valgt som
henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant. Som 1. suppleant bliver Selma dog
bestyrelsesmedlem, da der er en ledig plads.
Det handler om at bruge ressourcerne, hvor det giver bedst mening. Derfor var det
ikke muligt at gennemføre elektroniske valg, da det koster for meget. Det var heller
ikke muligt at give stemmesedlen med hjem eller udvide tidsrummet for
stemmeafgivelser, da der skal sidde en medarbejde og tjekke, om vedkommende er
stemmeberettiget.
7 Eventuelt
Udskolingen har ikke implementeret noget omkring mobiler på baggrund af
skolebestyrelsens princip for anvendelse af mobiler med videre

Arbejdet med differentieret undervisning og samarbejde på tværs af klasser på
årgangen har været ramt af fusion, nye lærerteams, flytning og corona, men det er
stadig ambitionen, at det skal være noget alle årgange gør og ikke kun nogen, som
det er tilfældet nu
Skolen kan ikke gøre noget ved, at beboerne i Nærheden også holder på skolens
parkeringsplads eller at bilister ikke overholder skiltningen på parkeringspladsen og
parkerer i kys og kør og handicapzonen. Det er Høje-Taastrup Kommune eller den
Vestegnens Politi, der kan gøre noget i forhold til skiltning, regler eller bøder.
Lukket punkt

