
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Mandag den 29. marts 2016 

klokken 18.00 – 20.30 
 
Der er mad fra 17.30 til 
18.00 

Dagsorden møde nr. 6 i skole-
året 2015/16. 

 
 
 
 
 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Helle Vibeke Sønderby tid 
 Tilstede. Jan, Henrik, Døtte, John, Tanja, Lisbeth, 

Vita, Tatiana, Ulla, Jens, Helle Vibeke 
 

 

 Fraværende med afbud. Louise, Line, Birgitha 
 

 

1 Godkendelse af referat. Det er sendt i dag, godkendes derfor næ-
ste møde. 
 

 

2 Godkendelse af dagsorden. Ja 
 

 

3 Budget og regnskab Gennemgås grundig og detaljeret af Jens. 
Skolen har et underskud på kr. 2.153.037. 
Dette bl.a. pga. personalefratrædelser 
(også tjenestemandsansatte), ikke budget-
terede it-udgifter, underbudgetteret rengø-
ringsudgift, bygningsudgift, vikarudgifter 
sygdom og videre- og efteruddannelse, 
udsving i garantiressourcerne pr. elev i di-
striktsklasserne. 
Det eneste budgetkriterie der opereres 
med i 2016 er nedbringelse af underskud-
det. Dette kunne ske via flere elever i di-
strikts- special og modtageklasser, opti-
mering af klassestørrelser, reducering af 
driftsbudget, reducering af fravær og der-
med vikarudgifterne, færre medarbejdere.  
Der planlægges en 3-årig periode til ned-
bringelse af underskuddet med forbehold 
for tildeling af special- og modtageklas-
ser, garantiressourcer…. 
Bestyrelsen påpeger, at der bør være en 
opmærksomhed på, at de påtænkte ned-
skæringer så vidt muligt ikke må gå ud 
over fagligheden og børnenes læring. 

 45 mi-
nutter 



  

Godt med konkrete mål for reducering af 
underskuddet.  
Fondsmidler til vedligehold af bygnin-
gerne?  
Nedlæggelse af kantinen i sin nuværende 
form og derefter en optimering ved salg af 
varm mad? Lisbeth orienterede om, at en 
ændring er påtænkt men venter til flytnin-
gen til den nye indskoling på Langenæs, 
idet der vil være industrikøkken. 
Bestyrelsen udtrykker stor tro på, at bud-
get og regnskab er gennemarbejdet og 
derfor også kan godkendes af bestyrelsen. 
Ift en eventuel påtegning af formandska-
bet kan der lyttes til evt. indvendinger fra 
bestyrelsen som skrives ned og drøftes på 
bestyrelsesmødet den 16. april. 
 

4 Klassegennemgang med henblik 
på drøftelse af klassesamling 

Lisbeth orienterer om en påtænkt klasse-
sammenlægning af de to 0. klasser til en 
1. klasse næste skoleår. Der spares ca. 
500.000,-. 
Håndteringen af sammenlægningen af de 
to 1. kl. til 1C, har vi fået gode tilbage-
meldinger på. Derfor måske godt at tage 
et par forældre derfra med til mødet med 
0. kl. forældrene. 
Der kan være positiv pædagogisk effekt af 
en sammenlægning bl.a. flere muligheder 
for relationer, hvilket der allerede arbej-
des med på tværs af de 3 0. kl. 
Vigtigt at det er trivslen der vægtes og 
ikke antallet af elever.  
Endvidere en opmærksomhed på, at over-
gangen fra 0. til 1. kl. også er svær for ele-
verne, og forældrene. 
Godt at der samlæses i de to klasser fra nu 
og til sommerferien.  
Bestyrelsen noterer en bekymring om-
kring klassesammenlægningen men set i 
lyset af økonomien bakkes der op om den. 
 

30 mi-
nutter 

5 Værdilørdag i Silkeborg Materialet der blev arbejdet med på besty-
relsesmødet i februar vil blive medtaget til 
dagen. 
Lisbeth har haft møde med elevrødderne 
omkring visioner. 

10 mi-
nutter 



 

Lisbeth Jan og Henrik mødes for en detal-
jeret planlægning, hvorefter der udsendes 
program. 
Der opfordres til samkørsel. 
 

6 Byggeri/trafik omkring skolen Lisbeth oplyser, at der har været runde-
ring på skolens udearealer ift trafik sam-
men med byggeriets arkitekt. Der etable-
res en sikker skolevej og laves en pjece 
om byggeriet, som husstandsomdeles i 
området. 
Der har i dag været byggemøde og byg-
herren er klar til at gå i gang.  
Kaninerne skal flyttes tillige med deres 
løbegård, beslutning om ude/inde og hvor 
tages af Reno og Rólvur. 
En opfordring fra bestyrelsen til, at vi ta-
ger de små elever i hånden og går den 
sikre skolevej sammen med dem samt vi-
ser hvor de må være. 
Forældrene bør også tale med deres børn 
om, at en byggeplads kan være farlig. 
Sikkerhed og information skal værre i 
højsædet. 
 

10 mi-
nutter 

7 Tilsyn med skolen Til kvalitetssamtalen på skolen blev et til-
synspunkt omkring højere faglighed og 
karakterer for eleverne udstedt. 
Lisbeth orienterer om, at skolen nu også 
er udtaget til et tilsyn fra kvalitets- og til-
synsstyrelsen specifikt på hvor mange 9. 
kl. elever der 15 måneder efter afsluttet 9. 
kl. er i gang med en ungdomsuddannelse. 
Her ligger vi som skole lavt. Det er mange 
af vore modtageklasseelever som figure-
rer i denne statistik. I Århus kommune er 
der udtrukket 3 andre skoler til samme til-
syn, og kommunen er derfor aktivt gået 
ind i planerne for tilsynet, og vi må af-
vente om vi skal deltage i noget særligt.  
 

5 minut-
ter 

8 Punkter til kommende møde Ingen forslag. 
 

 

9 Eventuelt Tatiana taler varmt om “Buddy Bench”, 
en bænk hvor man som elev kan sætte sig 
i frikvartererne hvis man ikke har nogen 
at lege med. Andre elever kan så ”hente” 

 



  

dem med ind i en leg herfra. www.Buddy-
bench.org. Enighed om, at det er en god 
ide men også vigtigt, at omtale for ele-
verne hvorfor den er der, så det ikke 
”bare” bliver et sted ”at hænge ud”. 
Er der elverødder i de mindste klasser? Ja, 
og det undersøges om der snart afholdes 
møde. 
Er det muligt for handicappede at få ad-
gang til skolen? Ikke umiddelbart nej. 
Etablering af et elevatortårn er undersøgt 
men det var voldsomt dyrt. Tatiana tilfø-
rer bestyrelsen viden om, at skolen kan få 
en gennemgang af bygningerne ved en 
konsulent for at få til tips til, hvorledes 
der kan optimeres. Jens undersøger nær-
mere hvor i kommunen den service er. 

 
 


