
 

 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Mandag den 23. maj 2016 

klokken 18.00 – 20.30 
referat møde nr. 7 i skoleåret 
2015/16. 

 
 Referent. Louise Schmidt 
 Tilstede. Elevrødderne, Lone, Døtte, Vita, Jens, Lisbeth Tanja H, Jan, Lou-

ise, Henrik,   

 Fraværende med 
afbud. 

 John, Tatiana 

1 Godkendelse af 
referat. 

 Godkendt 

2 Godkendelse af 
dagsorden. 

 Godkendt 

 Nyt fra elevrå-
det 

Arbejder med fodboldturnering og venskabsklasser. Der er valgt 
nye formænd til  næste skoleår, Matin og Silke. Valget er lavet nu, 
så der kan laves en god overlevering, og der kan laves et møde 
mellem skoleleder og formændene inden næste skoleår. 
Elevrådets muligheder for indflydelse drøftes - skolefest, skolefoto, 
venskabsklasser... 



  

 

3 Status på plan-
lægning af næ-
ste skoleår, her-
under indskriv-
ning til ny bør-
nehaveklasse.  

Formålet er at orientere bestyrelsen om status i planlægningen af 
næste skoleår. Vi skal huske at vende skolebestyrelsens deltagelse i 
infomøde d. 7.6. samt 1. skoledag. 
 
I årshjulet har det været praksis at en fra bestyrelsen deltager ved 
mødet med ny børnehaveklasse. 
 
Overblik og status over antal klasser og medarbejdere.:  De nuværende børnehaveklasser bliver en samlet klasse, hvor 

der er en stilling i opslag til en dansklærer. Der er Henrik, Bri-
gitte og Tatiana med i ansættelsesudvalget. 
Aftenmøde i morgen med for forældre, hvis klasser skal lægges 
sammen til kommende. 

  Alle lærere kommer til at undervise lidt mere næste skoleår for 
at budgettet balancerer. 

  Juni er der pædagogisk rådsmøde omkring planlægning af 
kommende skoleår med feedback fra personalet til processen. 

  Ny MEDstruktur  
 
Jan, Henrik og Birgitha deltager til mødet med de nye børnehave-
klasser på første skoledag 

4 Dimission  Hvem deltager fra bestyrelsen? - Jan og ellers meldes ind til Lis-
beth  

5 Status på arbej-
det med at løfte 
det faglige ni-
veau? 

Formandskabet ønsker løbende at følge op på tilsynssynspunktet. 
Formålet er at skoleledelsen informerer bestyrelsen om status samt 
næste års indsatser. 
Evaluering fra KORA viser flotte resultater på udviklingsforløbet 
for medarbejderne omkring fokus på faglig progression, sparring 
med vejledere og ledelse om tydelige læringsmål og brug af feed-
back og data. 
 
Fokus på næste skoleår bliver stadig at være en del PLF uddannel-
sesforløbet, konvertering af understøttende undervisning som pilot-
projekt, digitale elevplaner til at understøtte arbejdet med elevernes 
faglige progression, flytning over i nyt byggeri. 

6 Debat punkt: 
Hvordan skaber 
vi en kultur hvor 
alle taler re-
spektfuldt til 
hinanden? 

Formålet med punktet er, at give bestyrelsen en mulighed for at de-
battere lidt større etiske emner, som også skal ligge til grund for 
forståelsen af det kommende værdigrundlag. Formand motiverede 
punktet, som gav anledning til en spændende drøftelse.  



 

 

7 Byggeri Bygger snart fælles administration. 
Sikkerheden er meget højt prioriteret også i fht brandøvelse. 
Der har været afholdt 2 infomøder med de lokale beboere omkring 
byggeriet. 
Flytter ind til påske i byggeriet på Langenæs 
Skatepark står færdig medio september 
Håndværk og design færdig efter sommerferien 
Villaen ingen tidsplan endnu 

11 Eventuelt Næste bestyrelsesmøde  
Fortsætter med at dagsordensætte værdidebatten, ideer til skater-
park, brainstorm på næste møde om årshjulet  

  
Referent Louise Schmidt 


