Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Torsdag den 19.6. klokken
18.00

møde nr. 17

Til skolebestyrelsen

Referent

Niels Bo

Tilstede

Merete Lilhauge, Lone Carbuhn Larsen, Ulla
Overholt, Lotte Mangor, Niels Kjær, Døtte
Lund, Morten Mikaelsen, John Jensen, Hanne
Brændemose, Niels Bo Nielsen

Fraværende med afbud

Louise Smith, Helle Vibeke. Eleverne mødte
ikke.

1

Godkendelse af referat

Referatet forelå ikke. Ledelsen eftersender
referatet, og der tages stilling til det på næste
møde.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Bestyrelsen besluttede sig til at
udsætte spisningen til efter sommerferien. Næste møde slutter 19.15 og der er spisning på
Creperiet efterfølgende.

3

Nyt fra elevrådet

Ledelsen undersøger hvad der sker i elevrådet

4

Sidste nyt om Skaterbanen.
Det ser ud til at der vil være plads til
både Skaterbane, Parkour og Basket
(NB orientererer)

NB fremlagde billeder med arkitektens forslag
til placering af parkourbanen. De enkelte redskabers placering ligger dog ikke fast. Arkitekten arbejder med evt. nedgravning af containere, evt. nedrivning af gamle toiletter med
naturvidenskabsting. Desuden placering af
cykelskur og depot til maskiner m.v.

5

Ansættelser
Ansættelsesudvalg (børnehaveklasseleder og 1,5 lærer til modtagerklasser)

MM kan deltage i ansættelse den 26. juni.
MM kan muligvis deltage den 1. juni.

6

Folkeskolereformen
status på planlægning herunder skemalægning
Referat fra mødet med 0. klasser og
reformen

Louise og Hanne har været på kursus i skemalægning og er færdige med skemaerne.
Der er satset meget på efter- videreuddannelse
af pædagogiske medarbejdere i det kommende
skoleår. Det blev drøftet hvordan kurset konkret er tilrettelagt. Medarbejderne stillede
spørgsmål til arbejdstiden i forbindelse med
kurser. Bestyrelsen drøftede også hvordan
vikardækningen kan løses med kvalitet. Vikardækning er et emne som genoptages i bestyrelsen. Hanne fremlagde klasseskemaer.
Disse blev drøftet.

Med venlig hilsen
Merete

7

Nyt fra skolen.
Status på RULL
Orientering om Fab-Lab

NB orienterede om FAB LAB og delte skolens
ansøgning rundt.

8

Eventuelt.

Niels Bo takkede de skolebestyrelsesmedlemmer, der havde valgt at genopstille. Niels Bo
takkede også Lone Carbuhn Larsen og Niels
Kjær for deres værdifulde arbejde i skolebestyrelsen.

Mødedatoer: Første møde i den nye bestyrelse er mandag den 25. august kl. 18.00 – 19.15. Herefter bliver der inviteret til spisning for nye og gamle skolebestyrelsesmedlemmer på Creperiet.
Folkeskolereformen på som punkt hver gang,
referat liste: Niels Bo, Louise

