
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

man 27.8.
Kl. 19.00

møde nr. 10

Til skolebestyrelsen:

Referent  Simon

Tilstede  Kaya, Niels Kjær, Lotte, Rølvur, Simon

Fraværende med afbud  Tina, Niels Bo, Døtte, Kurt.

1 Godkendelse af referat  Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden  Godkendt

3 Nyt fra elevrådet  Ikke mødtes endnu. 

4 Skolebestyrelsesvalg
• hvordan?
• hvem er på valg?

 På valg er Niels Kjær, Merethe, Charlotte, Kaya.
Niels, Kaya, og Merethe genopstiller. 
Kaya deltager i 0.klassernes møde på torsdag. 
Klasselisten: 
0.klasserne + 2.a + modtage Kaya
1.a + 3.a Niels Kjær
4.a + 7.a + 8.a + 9.a + 10.b Merethe
6.a Lotte 
5.a Døtte 
Spc.kl Tinna.

Tingene kører sin gang ifht 



5 Høring vedr. evaluering af vedtægter 
for skoler:

• høringsfrist 14.9
• drøfte punkterne i evalueringen 
• hvem vil skrive svar?

Ifbm nye valgregler 
Der lægges op til at den samlede bestyrelse 
sidder frem til 31.Juli 2014.

Skolebest: inputs til høringssvar.
- Mere fleksibilitet ifht at komme ud
- Ide: alle er på valg hvert 2.år – der sker alligevel 

en overlevering da mange vil genopstille.
- 4 – årige perioder vil skræmme folk væk.
- Det samme ifht klasseråd – det skal være ret 

uformelt.

- ifht mere forældreengagement – mere 
synlighed. 

 
- På næste møde laver vi en lille video med de 
gode ting bestyrelsen har lavet – til hjemmesiden. 

Høringssvar: Niels Bo, Merethe,

6 Udviklingsplanens fem punkter:
• innovation og partnerskab
• teamsamarbejde og klasseledelse
• RULL
• 75% af distriktets elever  optages i 

børnehaveklassen
• forældresamarbejde

 

Sparringspartnere: Merethe og Kaya.  

7 Nyt fra skolen:
• hjemmeside og kommunikation
•
•

Hjemmesiden:
- God ferie stod for længe, manglede 

reminders ifbm skolestart. På Intra. 
- Manglende Information ifbm kirkestart.
- Vi skal huske at afvigelser fra skemaerne 

skal meddeles.

- Vi har mange klasser der deltager i 
workshops om bæredygtighed i arrangement 
på Langenæsstien

- Simon er i perioden fra d.1.Oktober tilknyttet 
Holme skole i en halv pæd.leder funktion.  

Evt.   



Med venlig hilsen
Merete 
 
Mødedatoer: tirs. 18.9., ons. 24.10., tors. 29.11., tors. 13.12., tirs. 15.1., fre. 1.2 + lør. 2.2., 
ons.20.2., man. 11.3., tirs. 9.4., ons. 15.5., tors. 20.6.

referat liste: Niels Bo, Simon, 
  
udskoling, julemarkedet, kost, indskolingsprincip,

SFO forældreråd - lektiehjælp, mål&indhold, samarbejdsaftalen
 principper: Indskoling, forældresamarbejde, “ordensregler”,

 

 
 


