Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Onsdag den 1. marts
Der er håndmadder fra kl.
17.30

Til skolebestyrelsen

Referent.

Louise Schmidt

Fraværende med afbud.

Tatiana, elevrødderne

Tilstede.

1
2

Referat møde nr. 5 i skoleåret
2016/17.

Godkendelse af referat.

Godkendelse af dagsorden.

Jan, Henrik, Tanja, Line, Birghita, John,
Ulla, Vita. Louise og Lisbeth

Punkt om økonomi rykkes til næste møde
Punkt om skatebane tilføjes dagsordenen

3

Nyt fra elevråd

4

PLF (professionelle læringsfællesskaber), status i forhold til
skolens arbejde med at løfte de
faglige resultater.
Opfølgning på skolens tilsynspunkt

5

LUP, skolens lokale udviklings- Oplæg ved Lisbeth. Se bilag.
plan, gennemgang og drøftelse Skolebestyrelsen er glade for og bakker
op omkring LUP-en med fokus på ”2 afdelinger i en samlet skole”, videreførelse
af PLF og sammenhængen med visionsog værdiskriftet.

6

Byggeri

-udgik

Oplæg ved Louise. Se bilag
Skolebestyrelsen er tilfredse med skolens
implementering af PLF og arbejdet med
skolens tilsynspunkt.

tid

10. minutter
30. minutter

30. minutter

Byggeriet er blevet forsinket omkring ind- 5 minutskolingsbyggeriet. Der bliver indflytning i ter
juni, så eleverne er flyttet ind og har set
deres lokale inden sommerferien.
Nu er der samlet set 1,2 mio. til istandsættelse af villaen, hvor fælles administrationen skal samles.
Håndværk og designlokalet er færdigt.
SFO afdelingen Solsikkehuset lukker ned
til påske. SFO bliver i skolens lokaler for
0.-3. klasse.

Skatebane og sikkerhed

4. klasse holder SFO i klubbens lokaler,
som en god overgang til de bliver del af
fritidsklubben.
Den by dækkende visitation på modtageområdet samles på Læssøesgades Skole,
og vi skal oprette visitationsklasse pr
1.8.17.

Ingen børn må skate/lege i bowlen når der
er is og glat
Der sprøjtes om morgenen 6.30 ved ”Natur og Vej” når der er frost/sne, senere på
dagen følger TAPpersonalet op og kan
sprøjte.
Der er stadig en udfordring, som der arbejdes videre med.
Den overordnede sikkerhed er blevet drøftet og findes forsvarlig af skolebestyrelsen

7

Forventet regnskab, budgetdrøf- Hvad gør vi for at understøtte den lokale
telse - udgår
udviklingsplan?

20 minutter

8

Kommunikation

5 minutter

9

evt

Referatet sendes ud til godkendelse inden
for en uge. Jan skriver et sammendrag.
Derefter kommer det på forældreintra,
dette sørger Lisbeth for.

Resultatet på elevtilfredsundersøgelse er
kommet og skal behandles
Forældretilfredshedsundersøgelse er på
vej.
Skolebestyrelsen opfordrer alle forældre
til at svare på undersøgelsen.
Bestyrelsen skriver ud om undersøgelsen,
medarbejdere minder også forældrene om
det. Lisbeth skriver ud.
Husk punktet om bevægelse på bestyrelsesmøder – er tænkt ind i årshjulet.

Venlig hilsen
Jan og Henrik

