
 

Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Man. 19.9.
Kl. 19.00

møde nr. 9
Referat

Til skolebestyrelsen:

Referent Niels Bo

Tilstede Merete, Kaya, Rolvur, Jette Jul Nevado, Niels Bo

Fraværende med afbud Niels Kjær, Jesper, Charlotte, Johanne. Eleverne 
kommer næste gang. 

1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt.
Vi mangler referatet fra 14. juni 2011. JJN 
kontakter Charlotte. 

2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

3 Nyt fra elevrådet Elevrådet er gået i gang med at planlægge 
skolefest.

4 RULL
• referat fra to workshops

•  25.8. kl. 8-14.30
       (skala 1:500)
•  13.9.  kl. 17-20.30

       (skala 1:5000)

Deltagerne refererede hvad der foregik på de to 
workshops. Vi vil tilstræbe et lignende indhold 
som workshop I på et arrangement for skolens 
pædagogiske personale.
Vi drøftede hvordan man kan imødekomme 
beboerne ved børnebyggeriet. Vi talte om 
tilkørselsforhold og parkering. Forældre der 
deltager i workshop nr. 3: Kaya er der andre der 
ønsker at deltage?



 

5 Sensommerloppemarked og 
valgmødet.

• hvordan gik det?

 Loppemarked var rigtig fint. Desværre regnede 
det, men det er en god måde at skaber kontakt 
mellem folk. Der var 22 boder, men der kunne 
godt have været flere. Folk henter selv klapborde 
i skolebygningen. Deltagerne talte om at gentage 
arrangementet til maj, men det skal kun vare tre 
timer. Næste gang skal arrangementet annonceres 
bedre. Ros til Simon som lavede kaffe. Næste år 
skal der være en bod med kage og kaffe.
Beslutning: Næste loppemarked holdes søndag 
den 13. Maj 2012 kl. 11 – 14. Arrangører: 
Kaya, Merete og Simon. 
Vi skal også reklamere i institutionerne på 
Frederiksbjerg og Langenæs. Vi skal have større 
skilte.

Valgmødet gik virkelig godt. Succeskriteriet var 
50 mennesker og der kom 80! Godt samarbejde 
med DR, som takkede skolen. Valgmødet blev 
sendt direkte i radioen + optaktsudsendelser og 
opfølgning.Godt spørgepanel.- især eleverne 
gjorde det knaldgodt!



 

6  Økonomi
Vi har desværre måttet aflevere et 
forventet regnskab med et minus. 
lige nu ligner det et underskud på 
591.000 på skoleåret. Samtidig har vi 
problemer med SFOs økonomi.
NB orienterer.
Vi vil også drøfte diverse 
spareforslag. Et forslag går ud på 
at aflyse eller spare på dette års 
julemarked. Det ønsker vi at drøfte.

Vi må ikke bruge af vores overskud. Året skal gå 
i nul. Det er vi ikke i stand til. Vi har underskud 
på grund af afskedigelse af en lærer, færre elever 
samt et underskud der er opstået i forbindelse 
med specialklasseelever fra skolens distrikt, der 
går på andre skoler. Hvis vi kommer ud med 
underskud, kan skolen risikere at komme af med 
en bøde.
Vi sparer på undervisningsmidler, vikartimer 
ved at fremrykke vikartimer, som de faste 
lærere læser. Vi sparer på energi og på en 
kantinemedarbejder der går ned i tid. Pæd. leder 
vil læse vikartimer. Vi talte om 10.b og 5. ab.
Vi talte om julemarkedet. kunne det være mere 
forældrestyret? Man kan også aflyse det. Vi talte 
om at forældrene kunne arrangere i samarbejde 
med enkelte lærere,  pædagoger og ledere.På 
næste møde den 26. oktober skal der være et 
punkt med forældreplanlægning af julemarkedet. 
Vi mener at kunne spare ca. 75.000 på den måde.

SFOs økonomi. Vi har aftalt en handleplan der 
afdrager 250.000 pr. år i fire år. Det mål kan vi 
ikke nå, da vi har overvurderet indtægterne i 
SFO. Det skyldes at vi har færre H-børn , samt at 
der er kommet en ny budgetmodel for børn med 
særlige behov. Vi satser på et lille rundt nul eller 
et lille overskud og betaler så gælden af på tre år.

Vi drøftede en anderledes budgetlægning til 
skoleåret 2012 – 2013, hvor vi begynder med 
et minimum og derefter lægger til, alt efter vore 
prioriteter.
Ledelsen og Rolvur orienterede om de aktuelle 
besparelser.

7  Skolebestyrelsesvalg
• hvor er vi nu?

 Vi har tre kandidater.: Tina Jensen, Døtte 
Schioldau Lund, Lotte Ilved Mangor.
Vi mangler to suppleanter.
Jesper og Andre er på valg og genopstiller ikke. 
Johanne er også på valg.

8 Nyt fra skolen:
•  Fællesmøde for dagtilbud, FU og 

skole i vores skoledistrikt.
• Udviklingsplan for Læssøesgades 

Skole 2011 2012

På fællesmødet blev vi bl.a. præsenteret for nogle 
tal og prognoser for skoledistriktet. De sendes ud 
med referatet.
Infomøde søndag den 24. september for 
kommende børn og forældre i de kommende 
børnehaveklasser. 



 

9 Evt.  
•  

Der planlagt en rull workshop for forældre den 
26. oktober, hvor det næste skolebestyrelsemøde 
er planlagt. Næste bestyrelsesmøde afholdes 
mandag den 31. oktober i stedet.

Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer:  man.31. okt., tors. 17.11., 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),  
september: økonomi, udskoling, verdens bedste hjemmeside (invitere Dennis), møde med forældrerådet, 
udvekslings principper,


