


Referat Skolebestyrelsen Læssøesgades skole

torsdag 21.11 2013 Kl. 19.00

møde nr. 10

Ved dette møde er bestyrelsen pga. fraværende medlemmer, ikke beslutningsdygtig, så mødet 
bliver orientering og drøftelser.

Referent LS Tilstede NB MM JJ Lotte Mangor, Ulla Overholdt, Niels Kjær Fraværende 
med afbud Merethe Lilhauge 1 Godkendelse af referat 2 Godkendelse af dags-

orden

godkendt

3 Nyt fra elevrådet Ikke til stede, men elevrådet har sat gang i en tegnekonkurrence

om den flotteste skole jf MM 4 Folkeskolereform og

innovation. Drøftelse af plan for

implementering af Folkeskolerefor- men på Læssøes- gades Skole

Ledelsen har været på kursus/arbejdsdage i 3 dage om imple- menteringen af den nye 
folkeskolereform ved COK KL og Børn og Unge.

Vigtigt for bestyrelsen: at der også er fokus på børnenes undervisningsglæde og 
motiva- tion. Sammenhængen mellem fritidsklub, SFO, dagtilbud og skole Vigtigt at 
tage nogle små skridt der lykkes frem mod indfrielse af visionen Skabe pædagogiske, 
faglige spændende rum med materialer, udstillinger, billeder

Elevinddragelse er vigtig gennem elevrådet. Kontaktlærer til elevrådet kontaktes af LS

Der ønskes datoer for forløbet omkring arbejdet omkring skole- årets planlægning. 5 
RULL projektet. In-

formation fra Niels Bo og drøftelse.

Totalrådgiver på projektet er Pluskontoret Arkitekter. Projektleder er Sally Vangsøe 
fra Børn og Unge. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som styregruppen eller 
Britta Hjuler, fra Pluskontoret kan trække ind. Arbejdsgruppen vil bl.a. bestå af 
arbejdsmiljørepræsentant, rele- vante fagpersoner fra skolen. Der skal laves 
en indstilling om en anlægsbevilling for byrådet, som byrådet skal godkende 
inden projektet kan gå i jorden. d. 18.12 skal arbejdsgruppen inviteres med til 
styregruppemøde. I januar er der høringsfase 2016 jan. Forventes Langenæsbyggeriet 
at kunne være klar til indflytning af inventar Bilaget fra Pluskontoret Arkitekter kommer i 
skoleportens do- kumentmappe v NB. 6 Forslag til ændring af

dato for næste møde fra den 09.12. til 12.12.

De fleste i bestyrelsen tilkendegav at d. 12.12. kl. 18 kunne være en mulighed. MM 
undersøger et spisested.



Med venlig hilsen Merete





7 Nyt fra skolen

Konkrete elever vil måske flytte skole. Brugerundersøgelse Kvalitetsrapport

Drøftelse i bestyrelsen om, at der på et senere møde ønskes drøftelse af 
kommunikation eller/og skole-hjemsamarbejde.

Brugerundersøgelse og kvalitetsrapport tages ind i bestyrelsen senere.

8 Evt. Ved næste møde skal en næstformand findes, Niels Kjær vil ger-

ne stille op som kandidat. Øvrige bestyrelsesmedlemmer skal overveje om de ønsker at 
være næstformand.

Bestyrelsen ønsker en opmærksomhed omkring nedbringelse af vikarer.

Kost skal huskes at tages op.

Eleverne og APVen fortæller at betjeningen og kosten i kantinen er rigtig god. 9
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8 Evt.

Mødedatoer: man. 12.12. ??., 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”, RULL om et stykke tid, SFO struktur

Forældretopmøde om sprog og opførsel,.


