
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Tors 17.11.
Kl. 19.00

møde nr. 1
indkaldelse

Til skolebestyrelsen:

Referent

Tilstede Merethe, Døtte, David, Rølvur, Kirsten, Kurt, 
Simon, Niels Bo, Anne, Kaya, Henrik, Niels.

Fraværende med afbud Lotte Mangor, Tina 

1 Godkendelse af referat Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

3 Nyt fra elevrådet Ikke tilstede

4 Velkomst til den nye bestyrelse og det 
nye SFO forældreråd

• præsentationsrunde

Med forældrerådet

Nye bestyrelse er konstitueret med Merethe som 
formand og Kaya som næstformand – tillykke !



 RULL
1. hvordan skal vi arbejde med 
SFO-delen og undervisning-delen?

2. hvor meget skal dyrene fylde i 
det nye byggeri

3. sammenhæng mellem de to 
bygninger når projektet er færdig

Med forældrerådet
Status:
Århus byråd har bevilliget projektering 
af byggeriet på Langenæs. Der er afholdt 
workshops. 
Der arbejdes i nu på et programkatalog. 
Herefter skal byrådet vedtage en 
anlægsbevilling. 
Til foråret vil der blive lavet skoleeftersyn 
med henblik på at lave strukturelle besparelser, 
hvilket er blevet lagt ud som en nedlæggelse af 
2-4 skoler.
Ad 1)
Mange af de inputs der kom på 1:50 
workshoppen er relevante i denne 
sammenhæng. 
Vigtigt med fokus på de forskellige 
læringsstile. 
Ad 2)
Der er i forældreråd og skolebestyrelse stor 
opbakning til bevarelse af så mange dyr som 
det er praktisk muligt. 
Der skal gåes langt for at bevare dyr, på grund 
af områdets profil. 
Ad 3) Sammenhængen er vigtig, så der skal 
tænkes i ting der skaber denne sammenhæng, 
fx kan det være der skal være byggeby på 
nuværende skoles område.

6 Status på SFO og skole set fra 
forældresiden.

• hvilken vej skal vi?

Med forældrerådet:
Indtrykket er meget positivt, måske opgaver 
omkring fastholdelse i 4.kl. 
Hvad skal der til for at vi kan lade tingene stå i de 
nye bygninger. 

7 Julemarkedet
• hvordan bliver det?

Med forældrerådet - herefter fortsætter 
forældreråd og bestyrelse hver for sig.

Info om julemarkedet som det ser ud nu. 



8 Hjemmesiden.
• hvad har vi som forældre brug for?- Velkommen – solsikken ikke noget efter 2009

- Pressen skrev ikke noget det sidste ½ år
- Skolebestyrelsens medlemmer er ikke opdateret
- Dagsordener og referater mangler
- Det skal offentliggøres hvornår der er møder
- SFO-forældreråd siden opdateres – Preben
- Billederne passer ikke længere.
- SFO mødekalender opdateres.
- Brugertilfredshedsundersøgelsen er fra 2009.
- Klassebillederne på klassesiderne skal passe med 

de elever der er i klasserne.
- Forsikring (om skolen)

9 Skolens udviklingsplan
• de 4 indsatsområder

revideret udgave sendes med dagsordenen

10 Nyt fra skolen:
• Dialogmøde med den nye rådmand 

28.11. 19.30-  Niels Bo og Merete 
deltager - hvem tager ellers med?

• Infomøde for kommende forældre i 
børnehaveklassen d. torsdag 24.11. 
Hvem kan tage med fra bestyrelsen?

• Byrådet vil drøfte skolestrukturen i 
Århus.

• Ønsker til vores bestyrelsesdag 4.2.

Info om legeplads, vi har fået tildelt penge fra 
aktiv århus puljen under forudsætning af at vi 
kommer vel igennem strukturreformen. Vi håber 
at kunne gangsætte parcourbanen inden jul. 

NB melder til 

d.29.November inspirationsmøde for nye 
medlemmer, hvis interesse så mail til NB.

d.24.November infomøde for kommende 
forældre – Kaya deltager. NB informerer Kaya. 

11 Evt.  
•  

Til næste møde medbringes hæfte med 
skolebestyrelsesprincipper.

Julemad til d.12/12 – Simon spørger fætter 
Morten.

Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer:  man. 12.12. (kl.18.00), tirs. 17.1., lør. 4.2. (11-17), ons. 22.2., tors. 15.3., man. 
23.4., tirs. 15.5., ons. 13.6. (kl. 18.00)

referat liste: Charlotte, David, Simon, Johanne

Næste år: vores principper, kostpolitik (den sociale del af måltidet),  
december: økonomi, udskoling, udvekslings principper,


