Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

onsdag 26.3. 2014

Møde nr. 14

Kl. 19.30 bemærk tidspunkt

Til skolebestyrelsen -

Referent
Tilstede

1
2
3

LS
Merete Lilhauge, Henrik Didriksen, Lone Larsen, Ulla
Overholdt, Niels Kjær, LS NB HV HB MM JJ

Fraværende med afbud
Godkendelse af referat
Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
9. maj arrangerer elevrådet en fodboldturnering
Nyt fra elevrådet

4

Opsamling fra skolebesty- Evaluering: det var en spændende og konstruktiv
relsesdagen den 22. februar. bestyrelsesdag.
Arbejdet med principper
Niels Bo, Merethe og Henrik Didriksen udarbejder
vedr. den åbne skole og
de to færdige principper.
eliteidræt.
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Fastlæggelse af valgproce- Skolebestyrelsen skal fastsætte sin egen valgprodure til skolebestyrelsesval- cedure til skolebestyrelsesvalget og sammensætningen af bestyrelsen.
get i foråret 2014.
Til bestyrelsesdagen blev det besluttet at bestyrelsen skal bestå af 7 forældre, 2 medarbejder, 2
elever.
Bestyrelsen kan beslutte om SFO-leder og administrativ leder skal deltage.
Bestyrelsen besluttede at hvis forældrene i SFO
ønsker at etablere et SFO-forældreråd, så har de
mulighed for det.
Det er stadig en mulighed med forskudte valg,
hvert andet år. Man sidder i bestyrelsen for 4 år
Det undersøges af ledelsen om forældre til kommende 0.klasse kan stille op til bestyrelsesvalg
i forår 2014
Bestyrelsen beslutter der skal afholdes forskudte
valg.
Bestyrelsen beslutter sig for, at det ikke er et
krav, at der er forældrerepræsentanter fra SFO i
bestyrelsen, men at der på valgdagen skal sikres
at forældrerepræsentanterne repræsenterer alsidigheden af børnegruppen.
Mandag d. 12. maj holdes et møde med de opstillede kandidater, opstillingsmøde 29. april med fagligt oplæg om skolereformen.
Hvis der er flere kandidater end 7, bliver der
valg

Med venlig hilsen
Merete
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Evaluering af Forældremø- Jørn Nielsen var dygtig og inspirerende ind i vores inklusionsstrategi. Måske skulle det gøres
det d. 23.1.
hvert år og kobles sammen med valg til skolebestyrelsen.
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Forelæggelse og drøftelse af Skolens regnskabsresultat: -240.489
regnskab for 2013. HA og Resultat til fremførsel i skolen: 1.023.634
SFOs regnskabsresultat: 38.194
NB indleder.
Resultat til fremførsel i SFO: -195.456

Der er blevet investeret i it, vinduer i aulaen,
skiltepyloner for 711.000
Skolen har fået ekstrabevilget 500.000 kr. til
indretning af personalefaciliteter.
Der er i øvrigt brugt ekstra midler til div. ansættelsesforhold til særlige elevtiltag
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Forelæggelse og godkendel- Budget blev fremlagt og godkendt
se af budget 2014.
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Skolens 8 arbejdsgruppers feedback og forretNyt fra skolen. Status på
implementering af Folke- ningsudvalget har arbejdet videre med de samme
temaer som skolebestyrelsen arbejdede med.
skolereformen. Status på
planlægning af næste skoleVi får 2 distriktsbørnehaveklasser i skoleåret
år.
2014/15. Der fortsætter med at være 9 modtageklasser, og der bliver en mindre specialklasse.
Ang. skaterbanen kommer der et par ekstra millioner gennem en byrådsindstilling.
Klubben ind på skolen, der er blevet afleveret et
katalog. NB orienter mere på næste bestyrelsesmøde.
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Eventuelt.

afbud til næste bestyrelsesmøde fra Merethe

Mødet indkaldes til kl. 19.30 af hensyn til de bestyrelsesmedlemmer, der er til infomøde i kantinen på
Grøndalsvej 2 kl. 17.00 – 19.00.

Mødedatoer: man. 19.5., ons. 18.6.
referat liste: Niels Bo, Louise
Faglighed, principper: Indskoling,“ordensregler”

