
 

Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

tirsdag  09.04. 2013
Kl. 19.00

møde nr. 5

Til skolebestyrelsen

Referent  NB

Tilstede  

Fraværende med afbud  Merete Lilhauge, Lotte Mangor, Døtte Lund, 
John Jensen, Morten Mikaelsen.
Tina Jensen.

1 Godkendelse af referat  Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden  Godkendt

3 Nyt fra elevrådet  Ikke mødt

4 Opfølgning og evaluering på 
skolebestyrelsesweekenden. Punktet 
er udsat fra sidste møde. 

Jette uddelte udskrifter af plancherne fra 
skolebestyrelsesweekenden. Vi drøftede 
opfølgning og inklusion. 
NK rejste et spørgsmål om, at nogle forældre kan 
være bekymrede for børnenes læring. Hvilken 
information og dialog skal være til stede?  Vigtigt 
at børnenes gode præstationer vises frem og 
fejres. Det handler om inklusion af alle børn. 
Det blev fremhævet, at præstationer og resultater 
der fremvises ved forældresamtaler er gode og 
betryggende. Godt at invitere forældre ind på 
besøg i klassen. Regelmæssige forældrebreve 
ugeplaner el lign. er vigtige. Kommunikation kan 
drøftes på forældremøder. 
Skolebestyrelsen vil gerne holdes orienteret om 
det videre arbejde med inklusion. 
Vi aftalte, at vende tilbage til spørgsmålet i 
efteråret, hvor vi kan bruge bilagene til at huske 
de spørgsmål, der er blevet rejst.



 

5 Status vedr. lockout. Orientering 
på hjemmeside og i forældreintra. 
Aflysning af lejrskole. Spørgsmål.

 Ledelsen orienterede. Der møder ca. mellem 12 
og 20 børn hver dag. I SFO møder der ca. 50 – 
75% af dem der plejer, at møde op. Vi drøftede 
bl.a. hvordan man senere kan erstatte noget af 
den tabte undervisning.
Kan man give forældrene råd om hvordan de kan 
tage sig af alternativ undervisning af børnene. 
Skolen må ikke afbøde konfliktens virkninger. 

6 Planlægning af næste skoleår Orientering ved ledelsen, drøftelse og spørgsmål.
Hvor stor en procentdel af børnene i distriktet 
har søgt ind i børnehaveklassen. Skolen er 
bevilget ekstra timer til modersmålsundervisning 
i faget dansk i det kommende skoleår. På 
skolebestyrelsesmødet i juni vil ledelsen orientere 
nærmere herom.
Der var et spørgsmål om klassens tid i 5. klasse, 
hvor man skifter lærere. I fritiden skiftes fra SFO 
til klub. Hvorfor er der kun 5 dansktimer i 9.a?
Undervises der i tysk i specialkl.? Måske er det 
lettere for nogle specialklasseelever at lære tysk?
Vaks systemet blev anbefalet varmt af en 
forældre. Der blev spurgt til lejrskoler i 
specialklasserne. Skal ungdomsklassen på 
lejrskole? Ledelsen vender tilbage.

7 Næste forældretopmøde? Planlægningsgruppen (Merete, Lone, Kaya 
og Kurt B.) blev nedsat den 29. november og 
de vender snart tilbage med en plan. Mødet 
afholdes efter sommerferien og før efterårsferien.  
Udvalget vender tilbage med et bud den 15. maj 
(evt. 20. juni).

8

9 Nyt fra skolen:
• Indstilling vedr. skaterbanen
• Orientering om personaleforhold
• Rull projektet
• Besøget i KIna

Datoer for workshops i forbindelse med Rull projektet: 
25. april, og 16. maj 8.30 – 13.00. NB tjekker ved 
Lone Toft.

10  Evt. Ret tlf. numre på hjemmesiden (Simons)

Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer:    ons. 15.5., tors. 20.6.



 

referat liste: Niels Bo, Simon, Kurt, Louise
  
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, larm/klasseledelse, SFO struktur
 
Forældretopmøde om sprog og opførsel, forældresamarbejde: læsebånd og i fagene.
Inklusion op igen i efteråret


