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Referat: Morten
1 Referat
Sidste referat blev godkendt.
2 Sidste nyt
Jette, næstformand, fortalte, at trafikudvalget, som består af repræsentanter fra
skolebestyrelserne i Høje-Taastrup Kommune, har haft fokus på at få
trafikkampagnen Alle Børn Cykler udbredt i kommunen. Skolen har delt et opslag om
det med alle lærere og Jette har delt det med en lærer på 8. klasse, da de har et
projekt om sundhed. Der kommer formodentligt streger på cykelstien, så den bliver
dobbeltsporet, langs vejen Skolebakken fra krydset, når du kommer over broen, og til
Læringshuset.
Jette har modtaget flere henvendelser fra forældre i 9. klasse omkring de mange
lærerskift, der har været på årgangen gennem hele deres skoleforløb. Casper
supplerede med, at der på den baggrund er startet en dialog op med lærerne og
afdelingsleder Birgit. Eleverne vil blandt andet blive testet og evalueret mere end
normalt på årgangen, så skolen sikre sig, at de har de faglige kompetencer, der skal
til for at komme godt gennem de faglige prøver.
Jesper, formand, fortalte, at han har modtaget en henvendelse fra en frustreret
forælder på mellemtrinnet. Han har svaret, at skolebestyrelsen ikke kan gøre noget i
den konkrete sag, da det er op til skoleledelsen at tage sig af.
6 forældrerepræsentanter har været til møde med Institutions- og skoleudvalget, om
skolebestyrelsens holdning til fremtidens skole, herunder projektbaseret læring, som
er overordnet positiv. De lyttede til, hvad der blev sagt, og der var en god dialog.
Jesper deltog skoleårets første forældremøde for 0. klasse, hvor han fortalte om
skolebestyrelsens virke. På mødet blev der blandt andet spurgt ind til køleskabe.
Svaret var, at skolebestyrelsen tog stilling til det i november 2021, hvor det blev
besluttet ikke at tillade køleskabe, da ansvaret for hygiejne pålægger skolebestyrelsen
og anskaffelsen og driften ikke må påvirke skolens økonomi væsentligt jævnfør
principper for køleskabe på skoleområdet fra 11-11-2020 i Høje-Taastrup Kommune.
Forretningsudvalget (FU) har på den baggrund drøftet, om det skal tages op igen,
men da der ikke er kommet væsentligt nyt frem i sagen, bliver spørgsmålet ikke
genbehandlet på nuværende tidspunkt.

Casper fortalte, at han har haft mange møder omkring de kommende
kapacitetsudfordringer i skolerne i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune, som
han også vil komme ind på i punkt 5.
Der har været udfordringer med at få booket de rigtige lokaler til forældremøderne i
huset, som i år bliver afholdt samme dag, så afdelingslederen kan være med i starten,
og med at få låst dørene op og i før og efter møderne.
De nye ordensregler i afdelingerne er meldt ud til forældre og børn, men arbejdet med
ordensregler er ikke slut endnu, og de skal også på som punkt i skolebestyrelsen.
Ledelsen og det pædagogiske personale er dog ikke helt færdige med at drøfte
reglerne endnu, herunder sunde vaner.
Matt og Kate fra USA er inviteret til Høje-Taastrup Kommune sammen med deres to
børn, hvor de skal hjælpe med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale
frem til januar. De er lærere og har stort erfaring med projektbaseret læring (PBL).
De er begge tilknyttet PBL Academy, som hjælper med kompetenceudvikling af
medarbejdere.
6. klasse har åbnet for salg af skolemad i skolens Foodlab, som en del af deres
kantine-projekt. Eleverne laver og sælger maden, som kan købes med HTKpay-kort. I
første omgang er det målrettet eleverne i 4.-6. klasse, men senere bliver ordningen
udvidet til de øvrige årgange. 21. september er skolen været for konferencen
Skolemad 2030, hvor der kommer eksperter fra andre lande og diskuterer skolemad.
Institutions- og skoleudvalget er også inviteret med og Fødevareministeren åbner
dagen.
Bygge- og kunstudvalget arbejder på at få nogle nye kunstværker i huset efter at den
forrige kunstner gik konkurs. Pengene kommer fra en pulje, som Høje-Taastrup
Kommune øremærker til kunst, når der bygges nyt. Casper viste billeder fra de to
kunstnere, der er indhentet tilbud fra.
Der kommer en midlertidig EU-palle-boldbane op på grusbanen vest for skolen i
samarbejde med Charlottekvarteret, som tidligere har brugt den til Charlotte-cuppen.
Episoden på Torstorp Skole, hvor beredskabsplanen på en Påbegyndt Livsfarlig Og
Voldelig (PLOV) blev sat i værk, viste sig heldigvis at være på baggrund af falsk
alarm, men det har påvirket mange og Høje-Taastrup Kommune har tilbudt
krisehjælp. Skolen var også blandet end i det, da der var nogle lærere fra skolen på
kursus på Torstorp Skole samme dag. Skolen har gennemgået beredskabsplanen i
huset med lærerne i starten af skoleåret, og den er nu igen ved at blive gennemgået.
Beredskabsplanen er ikke tilgængelig for alle, så man ikke risikerer, at den falder i de
forkerte hænder.
Skolen går væk fra elevplaner og over til meddelelsesbøger enten digitalt eller fysisk.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på det. Nærmere information følger.
3 Nyt fra elevrådet
Laura, medarbejderrepræsentant og kontaktlærer for elevrådet, præsenterede sig selv
og fortalte om indsatsområderne i de store elevråd, som i første omgang bliver
mødekultur og fokus på vedtægter, så de bliver mere selvkørende. Der bliver afholdt
elevrådsvalg indenfor den nærmeste fremtid. Signe og Malene er
elevrådskontaktlærer for henholdsvis mellemtrinnet og indskolingen. De valgte
elevrådsrepræsentanter kommer formodentligt med på næste skolebestyrelsesmøde.
4 Skolebestyrelsens vision

Skolens kultur blev drøftet med henblik på at kunne udvikle og formulere en vision for
skolebestyrelsen. Det handler om at være tydelige på skolen, herunder PBL, STEM og
det 21. århundredes kompetencer samt skolekultur, trivsel og forældre til forældre
kontakt, hvad vil vi med skolen på den korte og lange bane og hvordan støtter
skolebestyrelsen op om dette med mere? FU drøfter, hvordan et møde kan bruges på
dette og hvem der kan hjælpe med at facilitere det.
5 Kapacitetsudfordringer
Jette og Jesper har været til møde hos Institutions- og Skolecenteret på baggrund af
kommende kapacitetsudfordringer i skolerne i den vestlige del af Høje-Taastrup
Kommune, hvor der kommer flere børn end der er plads til i de nuværende rammer.
Der var ikke nogen dagsorden eller reel information om, hvad deres rolle var. Det
viste sig også, at indstillingen allerede var sendt til Institutions- og skoleudvalget, så
deres input på mødet ville kun blive bragt videre mundtligt.
Jesper gennemgik indstillingen, som overordnet bygger på at det tidligere
Charlotteskolen skal bruges midlertidigt i en overgangsperiode, indtil det tidligere
Hedehusene Skole er renoveres, hvorefter den vil indgå som afdeling til Læringshuset
i første omgang som tre-sport indskoling.
På møde forholdte de sig undrende overfor, at Hedehusene Skole kan renoveres, når
der tidligere har lydt, at det ikke kunne lade sig gøre. De fremførte blandt andet også
det problematisk i at have en ny skole i opposition til en anden, uanset om det en
afdeling af Læringshuset eller en selvstændig skole, da det er noget man har arbejdet
meget på at bryde op med. De konkluderede, at det ville være bedst, hvis det var
Læringshuset, der bestemte, hvad der var bedst at gøre.
Jette, Jesper og Casper er indkaldt til møde med Michael Ziegler 20. september, og
punktet kommer på byrådsmødet 21. september, hvorefter det vil indgå i de
kommende budgetforhandlinger. Det er uvist hvorvidt der kommer et høringssvar på
et tidspunkt.
6. Eventuelt
Casper nævnte, at skolens pigehold havde vundet de 3 første kampe i skolefodbold.
Lukket punkt

