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tirsdag  28.8. 2013
Kl. 19.00

møde nr. 8

Referent  Louise

Tilstede Ulla Overholt, Merethe Lilhauge, Niels Kjær, Niels Bo, 
John Jensen, Lone Larsen, Louise Schmidt, Lotte Mangor, 
Mads Fink kommer efter punkt 4 

Fraværende med 
afbud

 Elevrådet - fraværende
Døtte Lund, MM

1 Godkendelse af 
referat

 godkendt

2 Godkendelse af 
dagsorden

 godkendt

3 Nyt fra elevrådet  udgår



 

4 Ansættelse af adm. 
leder og SFO-leder
Jette har søgt og fået 
stilling på Åbyskole
tidsplan
konsulent
udvalg

Vi søger en ny administrativ leder og en SFOleder. 
HR konsulent, Anne Vibeke Bjerre er en del af 
rekrutteringsforløbet og står for test, interview og 
referencer.
Ansøgningsfristen er 12.09.13 kl. 12. Tiltrædelse er 
01.11.13 for begge stillinger.
Inden 2. samtalerunde fremlægger Anne Vibeke Bjerre sit 
arbejde for ansættelsesudvalget Læssøesgades Skole. 
Statusbillede og stillingsopslagene blev delt rundt.

Bestyrelsens input til personprofiler og kompetencer:

Administrative leder: - stærk i økonomi og god 
personaleleder, overblik, god til at søge fonde, en der 
kan sige nej, god til at kommunikere og forklare de 
økonomiske disponeringer

SFOleder: skal kunne lede de forskellige afdelinger og se 
sig ind i skolens samlede opgave, kunne se visionerne i 
byggeriet på Langenæs, være tålmodig og bevare overblik, 
lede på tværs af faglighed 

Nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Ansættelsesudvalg for SFOleder: NB, LS, Merethe Lilhauge, 
Lone Larsen er skolebestyrelsesrep., 1 forældre fra 
sfoforældrerådet, John er medarbejderrepræsentant fra 
bestyrelsen, 1 medarbejderrepræsentant fra SFO

Ansættelsesudvalg for Adm.leder: NB, LS, Merethe 
Lilhauge og Lone Larsen som bestyrelsesmedlemmer, 
John er medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen, 1 
medarbejderrepræsentant fra TAP 

Torsdag 12.9. kl. 14/15 kan ansøgninger hentes på kontoret 
Fredag d. 13.9. kl. 14-16 udvælges ansøgere.

Kontaktforældre
Vi laver en liste

Bestyrelsesrepræsentanterne er tilknyttet en klasse som 
kontaktforælder.

0.a Merethe
1.a og 1.b Lotte Roy Hansen
3.a Lotte Mangor
2.a og 4.a Niels Kjær
5.a. Døtte
6.a Ulla Overholt
7.a Lotte Mangor
8. 9.a Merethe Lilhauge

3.d, 5.d. 6.d 6.dc Tina Jensen (Lone Larsen)
 Ungdomsklassen i specialklassen Lone Larsen

Kontaktforældrene skrives i bestyrelsen medlemsliste på 
intra



 

5 Forældresamarbejde: 
læsebånd og i fagene

Strikketanter, social ansvarlighed og forældres 
inddragelse på skolen tages op på et senere 
bestyrelsesmøde

IT på skolen
visioner på det 
område
Per inviteres

IT på skolen ved Per Søndergaard, pædagogisk ITvejleder 
Det trådløse netværk udbygges og skal kunne klare at alle 
elever medbringer 3 devices samtidig. Det finansieres fra 
centralt hold.
Per gav en status på skolens ITpark.
Per er en del af et kompetenceudviklingsforløb i Aarhus 
Kommune, hvor skolerne i Aarhus kan få sparring, hjælp 
og undervisning omkring IT i undervisningen, digitale 
læringsmidler, IT-didaktik osv.

Skolen ønsker at investere i Ipads, bærbare, aktive 
tavler, skabe til udskolingselevernes private devices

Bestyrelsen bakker op om at der investeres i IT, på næste 
bestyrelsesmødet fremlægges et budgetforslag, men allerede 
nu startes investeringerne med mådehold. 

6 Næste 
forældretopmøde
dato
indhold

Forældretopmøde om inklusion, der arbejdes på at Jørn 
Nielsen, psykolog og oplægsholder inviteres til at holde 
oplæg om ”inklusion – et fælles anliggende.”
Merethe Lilhauge kontakter Læssøesgades dagtilbud, Lotte 
kontakter Langenæsstiens dagtilbud. LS følger op på 
oplægsholderen. Næste bestyrelsesmøde kommer dette punkt 
på igen.

7 Nyt fra skolen:
projekt stærk skole
nyt gulv og 
nye møbler på 
lærerværelse
Aulaen - hvor langt 
er vi?
pæd. arr. 
status i SFO

Projekt ”Stærk skole” - Læssøesgades Skole er en af 5 
skoler som er kommet med i projekt ”Stærk skole”, der har 
fokus på, hvordan der kan arbejdes med at få flere af 
distriktets elever optaget på distriktsskolerne.

Der er kommet nyt gulv på personalerummet, der arbejdes 
på investering i møbler til personalerummet og aulaen. 
Til aulaen arbejdes der også på at sætte vinduer i til 
gymnastiksalen, nye udstillingsmontre og opslagstavler

Alle lærere og de 2 specialpædagoger deltog i de 
pædagogiske dage i uge 32, hvor temaet var innovation og 
undervisning. Lene Tanggård, professor, Henrik Hopff, 
konsulent fra INNOthink, og 3 undervisere fra VIA var 
oplægsholdere. Der blev arbejdet med at skabe innovative 
undervisningsforløb, som skal iværksættes i klasserne i 
indeværende skoleår.

SFO er kommet godt i gang, de nye børn i 0.kl. har fået en 
god og rolig indkøring. Der er positive tilbagemeldinger 
fra forældrene.
Revurderingerne på støttetildelingerne til børn med 
særlige behov løber ind pt.



 

8 Evt.  18. sept workshop ang. byggeri er aflyst 
tors 19.9. temadag om trådløse teknologiers påvirkning 
af menneskers sundhed i Skanderborg, Lotte og Merethe 
deltager 
faglighed, læsning – er emner til kommende 
bestyrelsesmøder

 
Mødedatoer: 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., ons. 18.6.

referat liste: Niels Bo, Louise
  
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid,  SFO struktur
 
Forældretopmøde om sprog og opførsel,.

Næste år: nye skolereform...


