
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Tors.18.3.2010
Kl. 19.00   

møde nr. 79
Referat

Til skolebestyrelsen:

Tilstede Karen, NB, Simon, David, Malene, Jeanet, Jette

Fraværende med afbud Charlotte, Merete, Kate

1 Godkendelse af referat OK

2 Godkendelse af dagsorden Indhold og rammer for SFO, et høringssvar skal udarbejdes inden 
påske af et udvalg bestående af NB, Simon og Malene. Bliver sendt ud 
til kommentering

3 Nyt fra elevrådet Nej

4  Referat fra mødet m. Jakob 
Bundsgaard d. 6.3.

JB ringer til Merete omkring den gl. brandsikringsplan om at rydde 
400-gangen for undervisning og flytte faglokalerne n/t, billedkunst, 
fysik/ kemi og håndarbejde deroppe ned i Solsikkehuset.
NB kontakter herefter Stiften, som bringer det i avisen. Ideen er at 
spare en del millioner i brandsikring
Vi bliver efterfølgende inviteret op til JB på Rådhuset for at høre om 
vores fremadrettede planer: Han var meget lydhør og positivt indstillet 
og opfordrer os kraftigt til at deltage i nedenstående. 
Byrådsmøde 24. marts fra kl. 17.30 behandles den gl. 
byrådsindstilling, sendes derefter i udvalg.

Foretræde for B/U-udvalget: ”salgsprojekt”: Bestyrelse og NB, 
medarbejdere og SFO-forældreråd

5 Antimobbeplan
Malene kommer

Et udvalgsarbejde har været i gang med Kasper Madsen, Kate og 
Malene. Været til foredrag, hørt elevrådet. Planen skal implementeres, 
holdes ved lige og udmøntes i praksis. Lærere og pædagoger skal høres 
i skolens råd og udvalg. En DVD kan lånes om ”Peer Education, børn 
hjælper børn” Om børn som rollemodeller for yngre børn. 
Malene gennemgik planen (tidligere udsendt): Tilbagemeldinger: 
God overskuelig opbygning. Illustrationer en god ide især af hensyn 
til de tosprogede forældre. Planen oversættes til arabisk, engelsk og 
somalisk. 
Digital mobning – godt at der særskilt afsnit. – Cybermobning e.l. (link 
sendes) kommer ud og holder foredrag – evt. v. senere lejlighed. 
Forslag til videre tiltag tages op løbende i bestyrelsen.
Planen lægges ud på hjemmesiden som den er nu – med henvisning til, 
at den er under revidering.
OBS: 28.4. er der arr. om mobning for medarbejdere og forældre på 
skolen. Samarbejdspartnere er velkomne. Ledelsen inviterer.

6 Pjece om skolens værdigrundlag
Forslag

Tages på tidligt på næste møde. ”Vi” skal overvejes, kreativitet i 
layoutet, skal ses på formuleringerne.

7 Nyt fra skolen:
Lærere på pension
Planlægning

Overskud på regnskabet i år. Det er voksende i forhold til sidste år. 
I den forbindelse stiller NB et forslag om en naturlejrskole på 6. 
distriksklassetrin.
Internt kursus om forældresamarbejde for lærere og pædagoger i 0.-4. 
modtageklasser i går. 



Yderligere 22 små bærbare indkøbt til 0. og 1. klasser.
Yderligere 20 alm. Bærbare indkøbt til booking til de store.
Dialogmødeinvitation 7.4.: SENDES TIL MERETE 

8  Evt.  

 
Referent David 

Kommende mødedatoer: 26. 4., tirs. 18.5., ons. 16.6. kl. 18.00.


