Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

møde nr. 2

tors 18.12.
Kl. 18.00

Til skolebestyrelsen:

Referent

NB

Tilstede

Merete, Tinna, Niels, Niels Bo, Simon, Kurt,
Rolvur, John, Lone, Ulla

Fraværende med afbud

Lotte, Døtte, Elevrådet, Lotte Roy Hansen.

1

Godkendelse af referat

JJ skal på maillisten med den rigtige adresse.

2

Godkendelse af dagsorden

Nyt fra skolen flyttes op som punkt 2 a

3

Nyt fra elevrådet

Afbud

4

Nyt om Skater banen

Næste møde i skaterudvalget er 14. Januar kl.
17.00 – 19.00. Ledelsen efterlyste en eller to
forældre til arbejdsgruppen. Henrik Didriksen fra
SFOs forældreråd har allerede meldt sig. Tina og
Ulla meldte sig fra skolebestyrelsen. Døtte, lotte
Mangor og Lotte Roy Hansen bedes overveje.
Ulla mente, at der var en del affald m.v. på
skaterbanen ved Skt. Annagades Skole. Kurt
inviterer til markvandring på Annagade.
Fritidscenter Aarhus er også inviteret til at
deltage i projektet.

5

Kost
NB gennemgik personalesituationen vedr.
Hvordan kører det i kantinen? kantinen. Kurt fortalte, at SFO i højere grad
•
Bruger børnene kantinen?
benytter kantinen. I øjeblikket arbejder mange
•
Skal vi have det som
børn fra 5. Kl. i kantinen, og det er de begejstrede
•
indsatsområde - hvis ja, hvordan? for. Forældrene er optaget af sund mad og gode
spisevaner. Betsyrelsen besluttede at sætte
punktet på igen næste gang og invitere Belinda
Boris, nyuddannet diætist. Ulle inviteter Belinda
til næste møde kl. 19.

2a

Nyt fra skolen:
•

Simon Fenger har fået ansættelse som
pædagogisk leder på Holme Skole.
Vi drøftede procedurenvedr. Ansættelse.
Ansættelsesudvalg: Niels, Tina, Merete,
John, Kurt, Jette og Niels Bo
Rolvur er udpeget som FPL på Skrænten
frem til sommer. Han udtræder derfor
midlertidigt af skolebestyrelsen og afløses af
Morten Mikaelsen, der er suppleant.

7

Evt.

I januar evaluerer vi også julemarkedet.
Forretningsordenen blev uddelt og udsendt
med dagsordenen.
Tinna bedes udsende adresseliste på
skolebestyrelsen. På næste møde bedes
skolebestyrelsens medlemmer underskrive
en erklæring vedr. Tavshedspligt.
Kurt indkalder til møde vedr.
Forældretopmøder.

Med venlig hilsen
Merete

Mødedatoer: tirs. 15.1.(med SFO), fre. 22.2 + lør. 23.2., ons.20.2., man. 11.3., tirs. 9.4., ons.
15.5., tors. 20.6.
referat liste: Niels Bo, Simon, Kurt.
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, larm/klasseledelse, SFO struktur
Forældretopmøde om sprog og opførsel, forældresamarbejde: læsebånd og i fagene.

