Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Onsdag den 29. marts
Der er håndmadder fra kl.
17.30

Til skolebestyrelsen

Referent.

Jeppe Eriksen

Fraværende med afbud.

John, Ulla, Jan, Saro

Tilstede.

1
2
3

Godkendelse af referat.

Godkendelse af dagsorden.
Nyt fra elevråd

4

Regnskab, budgetprioritering

5

Elevtrivselsundersøgelsen

6

Byggeri

Dagsorden møde nr. 6 i skoleåret 2016/17.

Birgitha, Henrik, Line, Vita, Tatiana, Matin, Jens, Tanja, Lisbeth og Jeppe

tid

Godkendt
Godkendt

Elevrådet har siden sidst drøftet finansie- 10. miring af Læssøe på Plænen og sidste skole- nutter
dag, herunder muligheden for at afholde
vandkamp. Elevrådet holder et møde med
Louise, som derefter træffer en beslutning
i samråd med resten af skoleledelsen.
Jens fremlægger regnskab 2016/budget
2017

30 minutter

Fælles drøftelse af opmærksomhedspunk- 60. miter.
nutter
Opfølgning internt.
Kommunikation udadtil
Fælles drøftelse af rapporten som indledende øvelse til en kommende udtalelse
fra bestyrelsen. Generel tilfredshed med
den sociale trivsel, men med enkelte opmærksomhedspunkter (toiletforhold, rygning, idrætsaktiviteter i fritiden).
Rapporten offentliggøres til juni – formandskabet skriver en udtalelse, Tatiana
kvalificerer (læs:komprimerer)
Status
Planen holder. Der bliver officiel åbningsfest d. 15. september 2017.
Håndværk/Design er færdigt og i brug.
Villaen ved Læssøesgade skal renoveres
og benyttes som administrationskontorer.

5 minutter

7

Møde om værdigrundlag

8

Kommunikation

Venlig hilsen
Jan og Henrik

Skolen har søgt 100.000 kroner fra byrådet til inventar til nye læringsmiljøer. Skolens ansøgning fokuserer på indretning af
aulaen.

Tilbagemelding om mødet med persona- 20 milet. Endelige aftaler om færdiggørelse af
nutter
dokumentet. Information om det videre
arbejde med værdigrundlaget
Henrik og Line melder tilbage om en rigtig god dag med positive input fra de pædagogiske medarbejdere. Der er meget,
der tyder på, at værdigrundlaget har ramt
medarbejdere og deres forståelse af hvad
Læssøesgades Skole er for en skole og
hvilken retning den skal bevæge sig i.
Det blev i bestyrelsen foreslået, at det i en
indledning præciseres at det ”vi” der omtales i værdigrundlaget hele vejen igennem består af elever, medarbejdere og
forældre. I layoutet skal der tænkes over
læsevenligheden i forhold til de fire søjler.
TAP personalet har en formiddag i april,
hvor de også bliver præsenteret for værdigrundlaget.
Bestyrelsen arbejder vider med hvordan
skolen forældre kan få ejerskab til værdigrundlaget

Hvad skal videre fra dette møde
5 minutBestyrelsen vil gerne have en tættere kon- ter
takt til klasseforældrerådene og drøfter,
hvordan det kan udmøntes.

