
Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

tors 29.11.
Kl. 19.00

møde nr. 1

Til skolebestyrelsen:

Referent  Simon

Tilstede  Lone, Lotte, Rolvur, Kaya, Anton, Jessica, Merethe, 
Niels, Døtte, John, Lotte, Kurt.

Fraværende med afbud  Tina Jensen og Ulla Overgaard

0 Velkommen til de nye  
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter

• Niels Bo gennemgår 
bestyrelsens opgaver, 
kompetencer, tavshedspligt 
m.m.

• konstituering: formand og 
næstformand

Folkeskolelovens paragraf 44 sendes ud som bilag

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for skolens 
virksomhed.
Disse skal følges. Skolebestyrelsen kan ikke ansætte 
eller afskedige folk, men medlemmer deltager som 
udg.pkt i ansættelsessamtale.

Inden for de økonomiske rammer fastsat af byrådet 
skal skolebestyrelsen vedtage dette. 

Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og 
værdiregelsæt.

Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til skolens 
læseplan.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens 
virksomhed. Dette foregår ved at skolens leder 
orienterer om skolens virksomhed. Skolebestyrelsen 
kan også stille spørgsmål vedr skolens virksomhed til 
skolens leder.

Som skolebestyrelsesmedlem har man tavshedspligt 
ifht personsager, denne er livsvarig.  

Konstituering:
Merethe genvalgt som formand, Kaya genvalgt som 
næstformand.

1 Godkendelse af referat  Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden  Godkendt



3 Nyt fra elevrådet Musikhold og teaterhold til julemarkedet er lavet af 
de store elever. Elevrådet har desuden været med til 
at arrangere to skolefester der er forløbet super godt. 
Elevrådet skal til at lave en kampagne mod dårligt sprog 
på skolen.

4 Forretningsorden revideres Rettelser er foretaget i forretningsorden, med næste 
referat udsendes revideret forretningsorden samt 
opdateret liste over medlemmer med – email adresser.
 

Skolebestyrelsesweekend flyttet til d.22/2 – 23/2
Merethe, Kaya, Simon Arrangerer. – emnet er inklusion 
og innovation.

Vi skal fremover til at læse referatet fra sidste møde lidt 
grundigere for at sikre at alt er med.

Der afholdes et møde mellem skolebestyrelsesformand 
og SFO-rådsformand hvor samarbejdsaftalen 
gennemgåes og opdateres. 

5 Antallet af møder med 
SFO forældrerådet (se 
forretningsorden)

Antallet af møder er 2 

Det næste er mødet d.15.1 her skal der være Rull på 
dagsordenen.

6 Hvad skal bestyrelsen arbejde 
med i den kommende periode?

- Inklusion – forældrenes ansvar.
- Forældresamarbejde - også - på tværs i distriktet. 
- Mål og rammer i SFO
- Innovation – inddragelse af forældreressourcer.
- Kost 
- Strategi for kommunikation.
- Skolens fysiske rammer - inspirerende læringsmiljøer.

7 Forældretopmøde.
• dato
• indhold
• hvem skal inviteres? 

 Evt i samarbejde med andre bestyrelser – fx 
dagtilbudsbestyrelserne.
Emne: Inklusion. 
Planlægningsgruppe: Merethe, Kaya, Lone, Kurt.
Planlægningsgruppen melder dato ud.

8 Flytning af 
skolebestyrelsesmødet 13.12.

• vi foreslår onsdag 12.12.
• mandag og tirsdag er også 

muligheder 

 Mødet afholdes d.18/12



9 Nyt fra skolen:
• indskolingen 
• fritidsjobs
• Dialogmøde

Indskolingen:
- vi har flere urolige elever vi arbejder med, og 

medarbejdere der er på hårdt arbejde. Vi har ansat 
ekstra personale. 

Fritidsjobs: 
- Aarhus kommune skal tilbyde fritidsjobs til 500 unge, vi 

regner med at melde ind med et par stykker.

Dialogmøde:
- 

Skaterbane
- Vi er i dialog med Aarhus skaterforening for at flytte 
skatermiljøet fra Skt Anna gade til Læssøesgades 
skolegård. Der arbejdes med at fremstille procesplan i 
samarbejde med arkitekt. 

Evt.   Forældreintra – problemer med login for 
skolebestyrelsesmedlemmer – dette tjekker vi op på. 

Problemer med at kontaktoplysninger ikke er 
opdaterede. - hvem er ansvarlige for at oplysningerne er 
opdaterede. – Opmærksomhed på dette !

Spørgsmål til lejrskoler hvordan og hvornår. 

Forslag om at vi holder et byråds valgmøde. 

 
Mødedatoer: tors. 18.12., tirs. 15.1., fre. 22.2 + lør. 23.2., ons.20.2., man. 11.3., tirs. 9.4., ons. 
15.5., tors. 20.6.

referat liste: Niels Bo, Simon, Kurt.
  
 kost, principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, larm/klasseledelse, SFO struktur
 
Forældretopmøde om sprog og opførsel


