
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Tirsdag d.3.Maj
Kl. 19.00

møde nr. 5
Referat. 

Til skolebestyrelsen:

Referent  - Simon

Tilstede

Fraværende med afbud  Johanne

1 Godkendelse af referat - Godkendt 

2 Godkendelse af dagsorden - Godkendt

3 Nyt fra elevrådet Der er på baggrund af elevrådets arbejde igangsat nogle 
initiativer med frikvarters aktiviteter for de store elever 
– bordtennis, fodbold/basket og bordfodbold. Dette er 
en succes.

4 Evaluering af 
skolebestyrelsesweekend.

• godkendelse af referat 
• drøftelse af opfølgning

Gennemgang af referat, og fordeling af opgaver fra 
skolebestyrelsesweekend. Ifht 75% målsætrningen.

5  Gideonitterne vil dele “Det 
nye testamente” ud til 5., 6. og 
7. klasserne.

 Vi siger nej tak af principielle årsager.

6  Evaluering af 
skoleovertagelsesdagen d. 4.3.

 Stor succes – forslag om at gøre dagen til en 
tilbagevendende begivenhed.

7 Status på RULL 
• Niels Bo har været til 

byrådsmøde

Byrådsindstilling vedr om og udbygning udarbejdet. 
Mange spørgsmål på byrådsmøde, sagen blev sendt i 
udvalg. Efterfølgende møde blev projektering bevilliget.

Paralelt med projekteringen vil der blive udarbejdet en 
lokalplan.



8  Skolens økonomi Regnskab:
Nettoresultat for skolen 2010 er minus 1.383.757 kr. Vi 
havde budgetteret med et minus på 1.8 million men er 
ikke kommet i gang med legepladsen endnu. Status pr 
31/12 2010 er plus 709.060. 

SFO: nettoresultat for 2010 minus 1.334.608 kr. Status 
pr 31/12 2010 er minus 921.280. Dette underskud er der 
lavet en plan for at komme af med. 

Budget 2011:
Skole:
Der budgetteres med et underskud i årets 7 første 
måneder på 448.000 kr og et overskud i årets sidste 5 
måneder på 514.000 kr, altså i alt et overskud på 66.000 
kr

SFO
Der budgetteres med et overskud på 37.654 kr. Heri er 
indregnet afdrag af gæld på kr 250.000.

9 Nyt fra skolen:
• Område Gl. Horsens Landevej
• Samarbejde mellem dagtilbud 

og FU
• De to innovationsdage
• Skolevejsanalyse

Vores nye område hedder Horsensvej. 

Vi arbejder med afklaring af hvad der sker i området 
med henblik på at skabe en rød tråd i samarbejdet i 
relation til både 75 og 95% målsætningerne.

Innovationsdagene var en succes. 

De to bhkl bliver lagt sammen til 1 1.klasse. 

SFO-leder på orlov Malene har sagt op.

Vi skal indgå i samarbejde med Urban mediaspace 
Aarhus

Alliance plus har opsagt samarbejdet. Vi har nogle 
forskellige muligheder vi arbejder med i den 
sammenhæng.

Vores 6.kl skal i gang med et innovativt projekt sammen 
med en kaospilot. Rekord i børnenes rekordbog. 

10 Evt.
Næste møde drøftes regnskab 
og budget (Jette deltager)

1.kl’s elever klager over manglende udluftning.

på næste bestyrelsesmøde informerer ledelsen om 
hvilke datoer der er infomøder næste år mhb på 
deltagelse af forældre.

Med venlig hilsen



Merete 
 
Mødedatoer:  tors. 28.4., man. 23.5., tirs. 14.6.
Kommende mødepunkter: kommunikation.  
referat liste: Charlotte, David, Simon, Johanne


