
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Onsdag den 14. juni 

Bemærk mødet starter 17.30 og slutter 19.15. 
Dagsorden møde nr. 9 i 
skoleåret 2016/17. 

 
REFERAT 

 
 Referent. Morten Fjord 
 Fraværende med afbud. Tanja og Louise. 
1 Godkendelse af referat. Er godkendt 
2 Godkendelse af dagsorden. Er godkendt 
3 Klasseforældreråd Endelig vedtagelse af Vitas rundskriv, aftaler for næste skoleår.  

Det skal være enkelt og simpelt. 
Det skal være ideer og opfordringer til arbejdet i forældrerådet.  
Skal det fx hedde ”Klasseforældreråd”? Ja. 
Overskrift: ”Læssøesgades Skoles ideer til Klasseforældreråd”. 
Præcisering af at klassekassen er forældrestyret. 
Der er nogle mindre sproglige og indholdsmæssige rettelser som 
Tatjana vil forsøge at tage med i sin gennemskrivning med dead-
line senest inden det første møde 30/8-17. 
 
Nyt koncept for de første forældremøder, med fælles opstart og 
derefter gå ud i klasserne. Det skal både være for distriktsklas-
serne og specialklasserne (måske går specialklasserne sammen 
fælles). Fælles information om: Min Uddannelse, BYOD, 2 afde-
linger-en fælles skole, fællesregler, bestyrelsens værdiskrift, fæl-
lessamlinger, læsebånd osv,  
Tidsramme: 18.30-20.30, hvor den første halve time er fælles. 
Klasseteams planlægger klassemødet med bestyrelsen først på 
dagsordenen. 
30/8-17: 0.-1. klasse 
31/8-17: 2.-4. klasse 
6/9-17: 5.-6. klasse 
7/9-17: 7.-9. klasse 

4 Første skoledage  
 
 
 
 
 
samt info om Langenæs fe-
stival og indvielse den 15. 
september  

Første skoledag for 1.-9. kl mandag 14/8-17. De store elever (ud-
skoling) følger de små elever (indskoling) over på den nye Lange-
næsafdeling. 
Første skoledag for 0. klasse tirsdag 15/8-17. Tatjana kommer og 
siger velkommen. 
MF retter på tekst om skolestart på skolens hjemmeside. 
 
Festival 15. sept. Voksendel er mellem kl. 15 og 17 - Åbent hus 
arrangement, hvor medarbejderne også deltager. Indvielse af 
”Sculpture by Langenæs”.  
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5 Valg til skolebestyrelse til 
august 

Aftaler frem mod valg og orientering /kapring af forældre. 
Louise tager denne med formandsskabet når de holder møde. Der 
skal vælges en afløser for Ulla. 
 
Vi håber på at forældre til børn i specialklassen og forældre af an-
den etnisk baggrund kunne have lyst til at være med i bestyrelsen, 
og at vi vil opfordre dem, vi taler med.  
På lørdag til pædagogisk dag vælges en AMR og medarbejderre-
præsentant til bestyrelsen. 

6 Byggeri, information om 
flytningen 

Hektisk periode. Indflytning er skubbet to gange pga forsinkelser 
i byggeriet. Flytningen er udskudt til efter sommerferien og det er 
en god og rigtig beslutning. 
SFO´en flytter ind med ”deres børn” som de første i uge 27 (i 
sommerferien). Indskolingens ting og møbler flyttes over mandag 
den 26/6 (uge 26). 
Det bliver det dejligt byggeri at flytte ind i ;-) 

7 Information om ansættelse 
af ny skoleleder samt den 
nuværende ledelses konsti-
tuering frem til 1. januar 

Den kommende nye områdeleder skal ansætte den nye skoleleder 
i samme omgang som skolelederstillingen på Rundhøjskolen. 
Den nye konstituering bliver som følger: 
- Louise bliver konstitueret skoleleder. 
- Morten har erfaring med udskoling og specialklasser og har 

sagt ja til at blive konstitueret udskolingsleder/viceskoleleder 
pr 1.8. 

- Kirsten Lambæk kender elevgrundlaget, forældrene og opga-
verne generelt i indskolingen og har sagt ja til at konstitueres 
som indskolingsleder/SFOleder pr 1.8. 

- Jens fortsætter som administrativ leder. 
 

8 Kommunikation 
 
 

Hvad skal videre fra dette møde. 
- Bestyrelsen deltager i de nye fælles forældremøder i det nye 

skoleår.  
- Vigtigt med at lave arrangement der kan ”lokke” forældre til 

valghandling af nye medlemmer til bestyrelsen. 
- Dato for de 4 fælles forældremøder skrives ud. 
- Trods forsinkelser er det et godt og gedigent byggeri på Lan-

genæs. 
- Lærer og pædagoger trives på trods af flytning og andre ud-

fordringer. 
9 Intern kort evaluering af ar-

bejdet dette skoleår 
Faste mødedatoer for bestyrelserne i starten af skoleåret – og 
gerne rullende. 
Vigtigt at vi kan være uenige på en konstruktiv måde. 
Refleksion: Hvis Læssøesgades skole er svaret – hvad er så egent-
ligt spørgsmålet? 

10 Evt. Hvordan tager lærere og pædagoger udskydning og flytning? 
De tager det stille og roligt – de har vidst det længe og er forbe-
redt på disse forandringer der løbende kommer. 



 

 


