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møde nr. 6

Til skolebestyrelsen

Referent  Louise Schmidt

Tilstede  Døtte Lund, Morten Mikaelsen, Niels Kjær, Lone chau, Lotte 
Mangor, Merete Lilhauge, xxx, John Jensen, Niels Bo Nielsen, 
Louise Schmidt

Fraværende med 
afbud

 

1 Godkendelse af 
referat

 Godkendt

2 Godkendelse af 
dagsorden

 Godkendt

3 Nyt fra elevrådet  er til prøver



 

4 Ombygning af 
skolebygning 
ændring i aula og 
personalerum 
orientering om RULL

 2 projekter i forbindelse med Rull.
18. sept tidspunkt ca 8.30-13 afholdes en workshop, omkring 
ombygning i skolebygning i skala 1:50. Her deltager ledelse 
og fagpersoner fra skole og dagtilbud Læssøegade og 
Langenæsstien, bestyrelsen. Ca 20 deltager.
5 hjørnelokaler kan gøres større bl.a. skolebibliotek/pædagogisk 
læringscenter, faglokaler skal flyttes i solsikkehuset og på 
400gangen kan der etableres mødelokaler og arbejdspladser for 
personale.
Niels, Døtte, Morten, John ønsker at deltage.
Styregruppen tilrettelægger workshoppen. 
Styregruppen består af deltagere fra pædagogik og integration, og 
områdechef Kurt Kristensen
Ombygning af hjørnelokaler og faglokaler forventes afsluttet 
august 2014. 
Bestyrelsen glæder sig til at fejre ombygningen af skolen.

3 workshops er tidligere blevet afholdt i skale 1:5000, 1:500 og 
1:50

Der er ved at blive lagt sidste hånd på programkataloget for 
Langenæs. Når det er færdigt sendes det til bestyrelsen.
Næstefter laves lokalplan for området, og prækvalificerede 
firmaer byder ind på opgaven.

Tidsplanen sigter på at byggeriet er færdigt på Langenæs i juni 
2016.
Frem til 2014 udarbejdes projektplan.
Lokalplan forventes afsluttet juni 2015

Der er indhentet tilbud til nye møbler og gulv i personalerummet. 
Inden det endeligt vedtages bliver MED inddraget.

5 Kompenserende 
undervisning for 9. 
og 10. klasse efter 
lockout

 Skrift fra undervisningsministeriet omkring retningslinjer 
for håndtering af mistet undervisning blev omdelt, hvor det 
understreges at der lægges vægt på at ”den korte tid, der rent 
faktisk er til rådighed, lægges vægt på, at den kompenserende 
undervisning især bruges med henblik på at forberede 
eleverne til prøveaflæggelse frem for opfyldelse af de enkelte 
minimumstimetal”
Minimumstimetallet for 9.a er opfyldt, 10I manglede 41,75 timer 
og får kompenserende undervisning i 26 lektioner, 10D manglede 
15,5 timer i opfyldelse af minimumstimetallet. 
I afgangsklassernes skemaer er der flyttet rundt på fag og timer 
for at gøre eleverne klar til afgangsprøve



 

6 Status på planlægning 
af nyt skoleår
Aarhus modellen
Familieklasse

Fagfordelingen er i godt i gang.

Århus modellen bruges dette skoleår til planlægning af 
kommende skoleår. Der opereres med kategorierne undervisning, 
fleksibel tid, forberedelse og efterbehandling, og funktioner.
Der er fokus på at forstå mulighederne i Århus modellen i et 
konstruktivt samarbejde mellem lærere og ledelse.

Vi arbejder på at oprette en familieklasse, hvor forældre 
går i skole sammen med deres barn 1-2 formiddage. 
Socialforvaltningen inddrages evt. i arbejdet

7 Næste 
forældretopmøde
dato
indhold

Lone, Merethe Kaja og kurt er i udvalget. Skal afholdes i 
efteråret.
Louise træder ind i udvalget, udvalget kommer med et oplæg i 
juni

8 Nyt fra skolen:
orientering om 
frivillig forflyttelse

Mobilitetsdagene er afviklet
Merete og Louise deltog i dialogmøde med Kristian Würtz
Niels Bo og Jette lavede en workshop omkring 
arbejdsmiljø arbejdet på Læssøesgades Skole på 
arbejdsmiljøkonferencen ”Innovation og trivsel for Århus 
Kommune”
NB sender den ny styrelsesvedtægt for kommunale skoler fra 
2014

9  Evt. mad m.m. til 
næste møde

MM bestiller bord på Forlæns og baglæns, 20. juni starter 17.30-
19
Jette, Ulla, Lotte har mødtes omkring en revideret kostpolitik. 
Det foreslås at dette emne tages på i starten af næste skoleår

Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer: tors. 20.6.

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


