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Nyt fra elevrådet

er til prøver
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Folkeskolereformen
gennemgang og drøftelse.
hvad betyder reformen for
Læssøesgadesskole?
lærerarbejdstidsregler

Den ny folkeskolereform skal drøftes i kommende
skoleår i bestyrelsen og med medarbejdere i forskellige
fora.
Dette punkt indeholdt en spændende drøftelse af
● Kompetenceindsats for skolebestyrelse
● Mere idræt og bevægelse
● Pædagoger og læreres roller og opgaver
● Skolens innovationsprofil
● Øget forældreindflydelse og elevinddragelse
● Lektiehjælp
● Efteruddannelse
● SFO-tilbuddet ved længere undervisningsdage
Drøftelse af lærerarbejdstidsregler
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Status på planlægning af nyt
skoleår
ansættelser
pæd. arr.
hvad skal der ske i næste
skoleår?

Henrik Schøning er ansat pr august 2013. Henrik glæder
sig til at undervise i indskolingen i kommende 1. og 3.
kl. bl.a. i fagene matematik og idræt.
I år har vi haft mulighed for at sende matematik- og
dansklærerne til de to kommende 1. klasser på et fælles
kursus, som har det særlige faglige fokus - opstart af
første klasse.
Innovation er selvfølgelig et af de store pædagogisk
fokuspunkter for Læssøesgades Skole og i uge 32 bliver
der afholdt 3 pædagogiske dage omkring innovation
med Henrik Hopff, konsulent fra innoTHINK og Lene
Tanggård, professor i pædagogisk psykologi for lærerne
og de 2 pædagoger tilknyttet specialklasserne.

Ledelsen er i gang med at lave en ansøgning vedr. et
pilotskoleprojekt med henblik på at sætte fokus på,
hvordan andelen af distriktsbørn på skolerne øges.
Pilotskoleprojektet hedder ”En stærk lokal skole” og er
et kommunalt tiltag.Udkastet deles ud til bestyrelsen,
som opfordres til at komme med kommentarer og
tilføjelser til NB pr mail.
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Næste forældretopmøde
dato
indhold

Inklusion er temaet, oplægsholder kunne være Jørgen
Nielsen – punktet tages op igen
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Nyt fra skolen:
brev fra 2.A
17-21. august besøg fra Kina

Orientering om brev fra 2.A angående kommende
skoleår, lærerskift og kommunikation
I påsken 2013 havde Fjordsgades Skole og
Læssøesgades Skole i fællesskab en udvekslingsrejse
for en gruppe 9. klasseselever til Harbin, Kina.
Vi planlægger endnu en udvekslingstur i skoleåret
13.14, og i perioden 17. - 21. august 2013 får vi
genbesøg fra vores kinesiske værter i Harbin. 26 elever
og 6 voksne kommer på besøg, børnene skal bo hjemme
hos de danske elevers familier.
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Evt.

● Forespørgsel om aflysning af frivillig musik –
ledelsen undersøger nærmere.
● Ønske om lockers til eleverne

Datoer for møder næste skoleår man 26.8., tirs. 24.9., ons. 30.10., tors. 21.11., man.
9.12., tirs. 28.1., lør. 22.2., ons. 26.3., tors. 24.4., man.
19.5., tirs. 17.6.

Mødedatoer: man 26.8., tirs. 24.9., ons. 30.10., tors. 21.11., man. 9.12., tirs. 28.1., lør. 22.2.,
ons. 26.3., tors. 24.4., man. 19.5., tirs. 17.6.
referat liste: Niels Bo, Louise
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, SFO struktur
Forældretopmøde om sprog og opførsel, forældresamarbejde: læsebånd og i fagene.

