
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Onsdag den 17. maj 

 
Der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Referat møde nr. 7 i skoleåret 
2016/17. 

 
 
 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Louise Schmidt tid 
 Tilstede.  Henrik, Birgitha, Line, Tatiana, John, Tanja, Lisbeth, 

Louise, Vita, Ulla 
 

 Fraværende med afbud.  Jan Lundum  
1 Godkendelse af referat.  godkendt  
2 Godkende dagsorden.  godkendt  
3 Nyt fra elevråd Elevrødderne for næste skoleår er kørt i stilling, og er 

tilmeldt EYC  
 

4 Information om præmie-
midler fra staten til løft 
af de svageste elever 
 
Orientering ved Lisbeth 
og derefter fælles drøf-
telse i bestyrelsen om vi 
kan tilslutte os indsatsen. 
 

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 
2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt 
svageste elever. I alt 120 skoler i hele landet med en 
høj andel af fagligt svage elever tilbydes at deltage. 
Den enkelte skole får mulighed for at få en årlig præ-
mie i størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr., hvis skolen 
formår at løfte de fagligt svageste elever.  
Skolerne er udvalgt ud fra antallet af elever uden 
mindst 4 skal være på minimum 12 i gennemsnit over 
den treårige periode 
 
Orienteringsnotat er sendt ud som bilag. 
 
På skolen arbejdes allerede med et fokus på den faglige 
progression hos den enkelte elev, som en videreførelse 
af PLF. (pædagogisk udviklingsarbejde 2014-17) 
Dette forløb er videreført i et samarbejde med de natio-
nale læringskonsulenter som opfølgning på det natio-
nale kvalitetstilsyn fra 2016. 
 
Skolebestyrelsen tilkendegiver at  

 det stadig handler om at løfte alle børn og ikke ud-
stilling af enkelte elever 

 Skolens udvikling med at flytte den enkelte elevs 
faglige progression kan måles i data  - og det er den 
data skole vil måles på 

 stadig fokus på dannelse/det hele barn  
 vigtigt med yderlige afklaring af hvad projektet bety-

der for skolens økonomi 
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 vælger at se projektet som en positiv mulighed, der 
skal tilpasses skolens elevgruppe og øvrige tiltag   

5 Indledende drøftelse af 
kommissorium for klas-
seforældreråd, samt for-
deling på kommende 
skoleårs klasser  
 

Punktet var sat til juni mødet, men da vi holder som-
merafslutning og siger farvel til Ulla, er det godt vi får 
tid til at debattere det nu. Der skal ligeledes informa-
tion ud til lærere om hvilke forældre de skal kontakte 
for deltagelse i forældremøder i efteråret. 
 
Gode erfaringer: 
Forældre sættes i blandede grupper og skal finde en 
forældrerådsrepræsentant. 
Ved selve forældremødet får forældrene planlagt de 
kommende arrangementer, så forældrene ikke skal kon-
takte/maile med hinanden efterfølgende, men lærerne 
understøtter at forældrene får dialogen med hinanden 
Differentieret tilgang er vigtig 
Trivselsgrupper (forældrene) arrangerer at legegruppen 
sættes i gang fra årets start.  
Forventningsafklaring sammen med forældrerådet. 
Til det første møde hvert skoleår er det vigtigt at foræl-
drene får drøftet hvordan det sociale kan understøttes 
 
Skolebestyrelsen anbefaler 
-Det første forældremøde skal være afholdt i august -
september, hvor forældrene får mulighed for at få for-
ventningsafstemt med hinanden omkring trivselstiltag, 
klassekasse, fødselsdage, sociale arrangementer, lege-
grupper eller andet. 
-Der er klasseforældreråd 
-Der er en forælderkontakt pr klasse til bestyrelsen 
(uafklaret) 
 
Skolebestyrelsen vil gerne lave et oplæg til et kommis-
sorium, der kan beskrive formålet med forældrerådene. 
Vita går i gang med foreløbigt udkast til den 1. juni. 
Mailer udkast ud inden mødet den 14. juni, kommenta-
rer sendes rundt internt inden 
 
Skolebestyrelsen fordeler sig som kontaktperson på 
klasserne: 
 

0. Vita 
1. birgitha 
2. Jan 
3. Birgitha 
4. Vita 
5. tatiana 
6. henrik 
7. jan 
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8. Line 
9. tatiana  

6 Byggeri, information om 
flytteuge 

Indflytningsdato lørdag 17.juni holder stadig for med-
arbejderne.19. juni er eleverne i den nye bygning afde-
ling Langenæs. 
15. september bliver den store indflytterfest. 
Der kommer brev ud senere om processen for eleverne 
og information til forældre. 
 
Ny fælles administration er i udbud. 
 
Fået 100.000 til indretning af udskolingsmiljø i aula/re-
pos, hvor der har været leverandører ude med oplæg og 
bud, som udskolingslærerne er blevet involveret i. 
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7 Status på sygefravær og 
vikarforbrug i skolen 

Der er et lille fald i sygefraværet blandt det pædagogi-
ske personale. SFO har en stigning i sygefravær, men 
her er SFOleder/indskolingsleder en del af statistikken. 
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8 Kommunikation 
 
 

Hvad skal videre fra dette møde 
Henrik laver et opsamling 

5 

 information Forældrekommentarerne på forældretilfredshedsunder-
søgelsen samles i ledelsesteamet inden skolebestyrelsen 
orienteres. 
 
 
Indbrud – 3 kogler er stjålet, 200.000 er genanskaffel-
sesprisen – bestyrelsen drøfter dette på et senere møde 
 
Der er konstitueret en teknisk serviceleder Kim Lykke 
 
Vi holder ansættelsessamtaler på en fastansat lærer i 
specialklasse udskoling 8.juni og en fastansat pædagog 
i specialklassen 15.juni 
 
Der skal ansættes en lærer i modtageregi i et årsvikariat 
 
Der kommer en ny mandlig pædagog til indskoling, 
som blandt andet kan noget med musik 
 

 

9 evt Fællesskabsreglerne - hvordan lever de og hvor findes 
de? – flere klasser har dem printet i klasserne, og det 
drøftes til forældremøder 
 

 



  

En opmærksomhed på at få forældre til bestyrelsen fra 
udskolingsklasser og specialklaserne– der er supple-
ringsvalg til august 
 

 
 
  
Venlig hilsen 
Jan og Henrik 
 


