
 

Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

torsdag  12.12. 2013
Kl. 18.00

møde nr. 11

Til skolebestyrelsen -  

Referent  Hanne Brændemose

Tilstede  Merethe Lilhauge, Niels Kjær, Lotte Mangor, 
Ulla Overholt, Lone Carbuhn  Larsen, Niels 
Bo Nielsen, Morten Mikaelsen, Helle Vibeke 
Sønderby, Hanne Brændemose

Fraværende med afbud  Døtte Lund

1 Godkendelse af referat  Referatet godkendt

2 Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt

3 Nyt fra elevrådet  Elevrådet har ikke noget med. Niels Bo er 
inviteret til elevrådsmøde for at fortælle om 
skolereformen.

4 Nyt medlem i bestyrelsen.
Kaya går ud 
Ulla er 1. suppleant og kommer 
dermed ind
valg af ny næstformand

Velkommen til Ulla i bestyrelsen. Niels Kjær 
blev valgt som ny næstformand.
Bestyrelsen blev præsenteret for den nye SFO-
leder Helle Vibeke Sønderby og for den nye 
administrative leder Hanne Brændemose.

5 Kort evaluering af julemarkedet. Stort fremmøde til julemarkedet. Godt det ligger 
på en hverdag. Måske kan det overvejes næste 
år at begynde lidt senere – og måske vare lidt 
længere. Det var svært at nå hele vejen rundt. 
Lucia var så flot!

Et program var savnet – det kunne være en 
opgave for bestyrelsen at uddele programmer. 
Der kan trykkes sang på programmet. 

Med venlig hilsen
Merete 



 

6 Folkeskolereformen
Hvordan tilrettelægger vi 
skolebestyrelsesdagen 22.2.?

implementeringsplanen medsendes.

Niels Bo gennemgik implementeringsplanen. Der 
er ved at blive udarbejdet proces- og tidsplan for 
arbejdet med folkeskolereformen i de 8 grupper, 
der fremgå af implementeringsplanen. Der 
arbejders også med indretning af arbejdspladser. 
Niels Bo fortalte om intentionerne og målene i 
folkeskolereformen – powerpoint vedlægges.

Der var en snak om den længere og mere 
varierede skoledag: lektiehjælp, idræt ind på 
skolen… Her blev snakket dans, musik, kunst.

Der kom et forslag om at invitere en fra DGI til 
bestyrelsesdagen den 22. februar.  

Merethe, Niels og Niels Bo står for at lave 
program til bestyrelsesdagen.

7 Nyt fra skolen
FU ind på skolen
Nyt om RULL
Inklusion

Fritidsklubben glæder sig til at flytte ind på 
skolen – de har kig på mange gode lokaler, der i 
blandt personalerummet – den plan synes Niels 
Bo ikke om. 

Vi nåede ikke at drøfte RULL,  da der var bestilt 
bord til  kl. 19:30 på Forlæns og baglæns. 

8 Evt. 

Mødedatoer: tirs. 28.1., lør. 22.2., ons. 26.3., tors. 24.4., man. 19.5., ons. 18.6.

referat liste: Niels Bo, Louise
  
Faglighed, principper: Indskoling,“ordensregler” SFO struktur
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