
 

 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Mandag den 29. februar  

 
Der er mad fra 17.30 til 
18.00 

Referat møde nr. 6 i skoleåret 
2015/16. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Louise Schmidt tid 
 Tilstede. Sara og Johannes - elevrådsrepræsentanter. 

Ulla Overholt,Vita Bisgaard, Døtte Lund, LA, 
HV, TJH, JJ, Birgitha Espelund Mühlensteth, 
Henrik Didriksen 

 

 Fraværende med afbud.  Jan Lundum, Tatiana Sørensen  
1 Godkendelse af referat.  Godkendt  
2 Godkendelse af dagsorden.  Godkendt  
3 Nyt fra elevrådet Elevrådet har drøftet behov for nyindkøb, og biler 

på parkeringspladsen i skoletiden. 
Der spørges ind fra bestyrelsen til elementer i 
reformen, som lektiecafe, bevægelsesbånd. 

 10 
minut-
ter 

4 Implementering af folke-
skolereformen, information 
til bestyrelsen om Mærsk 
projektet, professionelle 
læringsfællesskaber. 

Bestyrelsen blev orienteret om skolens udvik-
lingsarbejde med læringsmålstyret undervisning, 
observationer, feedbacksamtaler, praksisnærle-
delse og brug af data.  
Vi er p.t halvvejs i projektet, da det rækker over 
perioden 2014-17. Deltagere er alle skoler i ”om-
råde Horsensvej”, ”område Grenåvej Øst” og alle 
skoler i Randers Kommune. Forløbet kobler teori 
med udviklingsarbejdet på skolerne. Pædagoger-
ne har været på 30 timers kursus, ledelsen har 
været på studiedage og samtidig afholdes work-
shops på skolen for alle pædagogiske medarbej-
der med konsulent fra VIA 

10 
minut-
ter 



  

 

5 Tilbageløb fra kvalitets-
samtalen, drøftelse af for-
ældretilfredshedsundersø-
gelsen. Stikord samles 
sammen som optakt til 
værdidrøftelsen 

Det nuværende udviklingspunkt "Inklusionsind-
sats” og tilsynspunkterne "Højere fagligt niveau" 
og "Arbejdsmiljø"  blev drøftet i forhold til ind-
satser og effekter. 
 
Der bliver stadig et tilsynspunkt om faglighed. 
 
Kvalitetsrapporten kan findes på skolens hjem-
meside under fanebladet "om skolen" 

20 
minut-
ter 

6 Værdidebat, hvad vil vi 
gerne kendes på som skole? 

Opstart på vores drøftelse, se noter til punktet. 
Plancherne som blev udfyldt bringes med lørdag 
d. 16. April - "værdi-lørdag" 
Elevrådene holder møde og drøfter værdier sam-
men med eleverne inden. 

70 
minut-
ter 

8 Byggeri Skatepark-projektet går i gang i foråret. Lisbeth 
bliver indkaldt til styregruppemøde. 
Byggeriet på Langenæs er gået i gang. Dato for 
første spadestik er på vej. 

10 
minut-
ter 

9 Punkter til kommende mø-
de 

Regnskab og budget 
Driftspunkter 
Synlighed og involvering v. Vita (Morgensang - 
forespørgsel fra en forælder til bestyrelsen, For-
ældrecafe, informering) 

 

10 Eventuelt Orientering fra Lisbeth 
- i marts udmeldes hvem der bliver dagtilbudsle-

der for sammenlægningen af de 2 dagtilbud 
Læssøesgades og Langenæs. 

- Lisbeth stiller op til formand for Aarhus Skole-
lederforening 

 
Skolebakken v. Henrik. Drøftelse af konkrete 
oplevelser af taxakørsel og øvrige bilers brug af 
basketbanen som parkering. 
Elevrådet havde også oplevelser med biler i un-
dervisningstiden på basketbanen.  
Ledelsen følger op på punktet 

 

Ændring af mødedato: 
Mødet den 27. april aflyses. 
Heldagsmøde i bestyrelsen lørdag den 16. april fra 8.30 til 16.00, sted følger 


