
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Man. 18.1.
Kl. 19.00

møde nr. 3
indkaldelse

Til skolebestyrelsen:

Referent SI

Tilstede Merethe, Rølvur, Niels, Charlotte, Niels Bo, Simon, 
Johanne, David 
SFO forældreråd: Camilla, Henriette, Preben. 

Fraværende med afbud Kaya, Jesper 
SFO forældreråd (Lotte og Jenny)

1 Godkendelse af referat Godkendt.

2 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

3 Nyt fra elevrådet



4 Dialog med SFO 
klasseforældreråd:

• Perspektiver i processen vedr. 
Børnebyen (byrådsindstilling)

• Samarbejdsaftalen udsendes til 
gennemlæsning og revideres 
evt.

• Rammer for mål og indhold i 
SFO

Byrådsindstillingen er ændret på punktet vedrørende 
antallet af fælleslokaler. Der lægges i den nye indstilling 
op til 10 fælles lokaler. Det bliver 1600 kvm bygninger 
evt i 2 etager. Der er endnu ikke klarhed over størrelsen 
af det areal der bliver tillagt bygningen. 

Vigtigt i et høringssvar at pointere vigtigheden af 
fritidsdelens tilstedeværelse i form af bevarelse af 
dyrehold mm. 

Samarbejdsaftalen gennemgået. Den vil blive rettet til 
og sendt ud.

Repræsentanter fra både forældreråd og skolebestyrelse 
vil deltage i kursus vedr rammer for mål og indhold i 
SFO. Der vil efterfølgende blive arbejdet videre med 1-
2 temaer fx områdesamarbejde og udeliv. 

Status på de to afdelinger:

Skrænten: det tyder på at både dyrehus og boldbane kan 
blive bevaret sommeren over. Der vil være meget traffik 
i byggeperioden, men der vil blive lavet en ny sti ned 
til Skrænten, med mulighed for forældreafhentning ved 
Stiens begyndelse nederst i kirkedammen.  

Solsikkehuset:
Opmærksomhed på rengøringen – dette har virket, og 
der er fremskridt. Der er gang i en skriftliggørelse af de 
pædagogikker der er gældende i de enkelte rum.

5 Bestyrelsens forretningsorden
Blev ikke gemt ordentligt. Den 
er forsøgt rekonstrueret - hvad 
har jeg glemt??

vedlægges som bilag

6 Klasseliste opdateret tages med på mødet

7 Legeplads forslag
Fremlægges af Simon

Forslag til finansiering:
DGI, fritids og kulturforvaltning, FU, 
Alexandrainstituttet, Camilla spiller ind med en liste 
over mulige fonde. 
Indsamling via salg af kager oa, afholdelse 
af loppemarked o.l. Forældresponsorer til 
aktivitetsarrangementer. Charlotte giver skriftlig 
tilbagemelding på det foreliggende forslag.  



8 Høringssvar om RULL på 
Læssøesgadeskole (høringsfrist 
4.2.2011)
komme med input
nedsætte et udvalg

link som bilag
www.aarhuskommune.dk/langenaes

Ideer til høringssvaret – nærhed, kendskab, nye 
muligheder, komplementering af muligheder de to 
afdelinger ml. 

Udvalg: Charlotte, Niels Bo, Preben, Camilla, Johanne.
(Niels Bo ansvarlig for indkaldelse)

Ide: skabelon til høring af alle klasserådene.

9 Nyt fra skolen:
MEDudvalgets høringssvar 
vedr. Besparelser
Sparebander
Processen om Innovation

Niels Bo gennemgik høringssvaret.

Johanne indtræder i udvalg til koordinering af 
skolebestyrelsesweekend.

10 Evt. Der indkøbes danskvand og juice til næste møde.
Mere overskuelig opstilling af referater på 
hjemmesiden, og hurtigere opdatering.

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde ligges på 
hjemmesiden samtidigt med at den udsendes.

Tilsyneladende flere lærere der kommer for sent til 
timerne. 

Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer:  25+26.2., ons. 23.3., tors. 28.4., man. 23.5., tirs. 14.6.
Kommende mødepunkter: kommunikation.
referat liste: Charlotte, David, Simon, Johanne

http://www.aarhuskommune.dk/langenaes

