Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Mandag den 24. april
Der er håndmadder fra kl.
17.30

Til skolebestyrelsen

Referent.

Jeppe

Fraværende med afbud.

Saro, Matin

Tilstede.
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2
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Godkendelse af referat.

Godkendelse af dagsorden.
Nyt fra elevråd

4

Information om nyt skoleår

5

Bevægelse og fokus på børn
sundhed og kost.

Dagsorden møde nr. 7 i skoleåret 2016/17.

Ulla, Line, Birgitha, Jan, Henrik, Vita,
Tatiana, John, Tanja, Jeppe, Lisbeth

tid

10. minutter

Information til bestyrelsen om klassedan- 10. minelser i kommende skoleår
nutter
Skolen beholder den ene af de tre ældste
modtageklasser i en periode på et år inden
den også udfases.
Skolen skal etablere 1 ½ specialklasse,
forstået som en stor klasse med to lærere
og en pædagog.
Kommende 0. kl kommer ved seneste opgørelse til at bestå af 24 børn.
Kort drøftelse om SFO tilbuddet; bestyrelsen opfordrer til, at SFO synliggør aktiviteterne i højere grad.
Indledende drøftelse i forhold til hvordan 60. mivi kan få fokus på bevægelse og sundhed i nutter
elevernes hverdag. Vores elevtrivselsundersøgelse viser at vi med fordel kan
kigge både på bevægelse men også kost
og almindelige sundhedsfremmende tiltag.
I dagstrukturen næste skoleår skal de obligatoriske 45 minutters bevægelse tænkes
ind i den faglige undervisning, hvorimod
den kendte dagsstruktur med bevægelsesbånd bibeholdes i indskolingen. Drøftelse
af bevægelse, badning, motivation.
Walk and talk:
Ønske om at skolen tager et sundhedsfagligt perspektiv på hele skolen.
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Trivselspolitik

Sund kost er også et vigtigt element.
Inddragelse af eleverne i forbindelse med
tilrettelæggelse af bevægelseselementerne
i løbet af skoledagen.
Bevægelsesdukse; elever med særligt ansvar for bevægelse i korte perioder af gangen.
Kan man gøre noget i forhold til bevægelses/idrætsfagligheden?
Kan eleverne arbejde på tværs af klasserne med henblik på at finde på/gennemføre bevægelsesaktiviteterne?
Et børneråd, som kan byde ind i forhold
til øget inddragelse.
Hvordan tænker man på en kvalificeret
måde bevægelsen ind i den faglige undervisning, og bliver det på bekostning af
fagligheden?
Det skal ikke glemmes, hvorfor det her
emne er vigtigt; vi skal huske at komme
ind til kernen af det i kommende drøftelser.
Skolebestyrelsen vil i næste skoleår følge
op på punktet, særligt med fokus på at
sikre intern vidensdeling og udvikling på
området. Vi vil gerne have mere bevægelse og sundene vaner inkorporeret i
hverdagen på Læssøesgades Skole.

Med udgangspunkt i skolens værdisæt og 30. mitrivselsregler, skal vi drøfte hvordan vi
nutter
kan arbejde med trivsel på skolen. Lisbeth
fremlægger kort hvordan vi arbejder i
dag. Bestyrelsen drøfter hvordan vi kan
sætte ydeligt fokus på trivsel, evt på møder med klasseforældrerådene næste år.
Der skal sættes struktur på måden vi på
skolen arbejder med trivsel, jf. krav om en
antimobberistrategi. Der er på skolen allerede udarbejdet en forventningsfolder og
et værdisæt. Bestyrelsen anbefaler, at der
udarbejdes en handleplan for hvordan
mobning håndteres. Lisbeth tager den
med i MED udvalget med henblik på at
skrive en ”antimobbeplan”.
Bestyrelsen og skoleledelsen skal på et
kommende møde drøfte nogle formaliserede forventninger til dannelse af klasseforældreråd, minimumskriterier.
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Byggeri
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Kommunikation
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Eventuelt

Venlig hilsen
Jan og Henrik

Status
10. miLangenæsbyggeriet kører efter planen, det nutter
sidste inventar er bestilt, og der var råd til
det hele…
To firmaer har budt på indretningen af aulaen på afd. Læssøesgade og toiletterne
bliver renoveret.
Den gamle villa (adminstrationsbygning)
istandsættes.
Hvad skal videre fra dette møde?
Bestyrelsen hat taget hul på en drøftelse
omkring bevægelse på skolen. Forældre
opfordres til at byde ind med ideer.
Toiletterne renoveres og der er penge tilovers fra byggeriet til at udbygge naturlegepladsen på afd. Langenæs.
Forelagt idé omkring venskabsskole i en
anden kommune.
Fortsat fokus på at være opmærksom på,
at børnene ALTID har hjelm, når de har
hjul på.

5 minutter

