
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Onsdag den 28. august kl 18-

20.30 
Der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Referat møde nr. 1 i skoleåret 
2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Birthe Rusike tid 
 Tilstede. Formandskabet Jan Lundum, Forældrere-

præsentanter: Tatiana Hjorth Sørensen, 
Vita Kathrine Bisgaard, Birgitta Mûhlen-
steth,  
Medarbejderrepræsentanter: Morten Mi-
chelsen, John Jensen, Ledelsesrepræsen-
tanter: Louise Schmidt, Birthe Rusike. 

 

 Fraværende med afbud. Henrik Didriksen,  
Line Dupont (udtræder af bestyrelsen) 

 

1 Godkendelse af referat. Godkendt. Er sendt ud på forhånd, der har 
ingen indsigelser været. 

 

2 Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger, Vita henstiller til at 
man husker alle skal være på maillisten 
ved alle mødeindkaldelser.  

 

3 Orientering om det nye skoleår 
ang. ledelsesteam, 2 nye afdelin-
ger, åbning af indskolingen v 
LS 

LS orienterede om det ændrede ledelses-
team pr. august 2017, der blev til efter 
sommerferien var startet. Morten Fjord fik 
en fast stilling og startede derfor ikke som 
konstitueret udskolingsleder. Birthe 
Rusike er derfor konstitueret udskolings-
leder, indtil der er ansat en skoleleder 
(sandsynligvis 1. januar 2018). Kirsten 
Lambæk er konstitueret indskolingsleder/ 
SFO leder. Der er nu desværre ikke tegn 
på, at Helle Vibeke vender tilbage til 
denne stilling. 
Tidligere administrativ leder Jens Sønder-
bæk fik en fast stilling tættere på sin bo-
pæl og der er pt. ekstern hjælp på det ad-
ministrative to dage om ugen fra Rosen-
vangskolen og fra Sødalskolen. Ole Jep-
pesen er ansat som ny administrativ leder 
pr. 01.10.17. 
Formand og bestyrelsesmedlemmer gav 
udtryk for, at der trods forandringerne er 
ro omkring skolens dagligdag.  
 
Den nye indskolingsbygning: LS beskri-
ver, at man er i gang med ”pædagogisk 
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ibrugtagning” både i den nye bygning og i 
den gamle skolebygning, hvor der efter 
ferien er blevet rigtig god plads. 
Det var en god 1. skoledag. Alle gik fra 
den gamle bygning og hen til de nye byg-
ninger (de ældre elever fulgte de yngre 
elever). 
Dagen efter startede de nye 0. klasser og 
her havde man en god dag med flag og 
tale. 

4 Forretningsorden og supple-
ringsvalg – information, drøf-
telse og beslutning v Jan 

De formelle rammer og krav til SFO-for-
ældreråd og skolebestyrelse. Skal forret-
ningsordenen for skolebestyrelsen revide-
res?  -se bilag Hvordan holder vi supple-
ringsvalg 
 
LS gennemlæste hele forretningsorden for 
skolebestyrelsen. Det blev besluttet, at 
man fremadrettet laver en årlig revidering, 
som sættes ind i årshjulet.  
 
Vedr. §2: Godkendelse af referatet: Refe-
ratet sendes ud senest 5 arbejdsdage efter 
mødets afholdelse og medlemmerne har 
herefter 3 dage til at melde kommentarer 
ind til alle, hvorefter referenten tilretter. 
Hvis der ikke meldes tilbage betyder det, 
at man er enig i referatet.    
 
Vedr. §4: Samarbejde med SFO: Den se-
neste samarbejdsaftale er fra 2011.  
Det blev drøftet, om skolebestyrelsen skal 
tage initiativ til, at der laves et SFOforæl-
derråd, noget, der tidligere har været for-
søgt uden held. Et SFO-råd kan have 2-5 
medlemmer 
Man vil også gerne invitere repræsentan-
ter fra SFOrådet ind til møder 2 gange år-
ligt eller samarbejde om fælles punkter. 
Det blev aftalt, at tage kontakt til SFO le-
delse for at foreslå, at der laves en ny 
samarbejdsaftale. Skoleledelsen vil sørge 
for et opslag, som kan reklamere for SFO 
råd og at finde en dato for et valg. 
 
 
Vedr. Suppleringsvalg til nye medlemmer 
af Skolebestyrelsen: Der laves supple-
ringsvalg til skolebestyrelsen tirsdag d. 
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12.september kl. 17 – 17.30 i Personale-
rummet: Der serveres en sandwich og 
vand til deltagerne. Der var en generel 
drøftelse af, hvordan der bedst kan skabes 
rum til at informere forældrene om valget 
og pladserne og invitere nye forældre ind. 
LS foreslår, at forældrerepræsentanterne 
på de kommende fælles forældremøder re-
klamerer for muligheden for at tage del i 
bestyrelsessamarbejdet og stille op til sup-
pleringsvalg (alle 4 dage er fordelt).  
Der laves reklame på Intra om supple-
ringsvalg og om, hvordan man kommer på 
listen. Bestyrelsen (formandskabet) skri-
ver ud til de forældre, der ønsker at stille 
op.  

5 Planlægge deltagelse i de første 
forældremøder – 10minutters 
oplæg bl.a. om værdigrundlag 
v Jan LS 

Den endelige planlægning af forældremø-
derne blev gennemgået: Forældrerepræ-
sentanter deltager de første 30 minutter på 
fællesmødet og orienterer kort om supple-
ringsvalg, skolens værdigrundlag og det 
generelle arbejde i skolebestyrelsen. LS 
fortæller om Min Uddannelse og Kirsten 
vil fortælle om den pædagogiske praksis i 
indskolingen. Herefter går klasserne ud i 
egne klasselokaler og afholder resten af 
forældremødet. 
Jan er tovholder på fordelingen af, hvilke 
dage, der dækkes af hvilke repræsentan-
ter: Der dækkes på følgende måde: 29.08: 
Jan, Vita og Birgitta. 30.08: Tatiana. 6.09 
og 7.09:Vita (og evt. John J. som supl).  
Der blev spurgt til, hvorvidt skolen er 
åben overfor, at børn kan opholde sig på 
skolen, mens der afholdes forældremøde, 
hvis forældrene har svært ved at finde 
pasning. LS oplyser, at det er forældrenes 
ansvar at børnene er under opsyn, så 
længe forældre selv kan håndtere det, kan 
det accepteres. Det blev foreslået, at man 
tager det op som princip på et senere tids-
punkt. 
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6 Orientering om forældretil-
fredshedsundersøgelse v LS 

Undersøgelsen er fra foråret 2017. Svar-
procent 53,3 % (192 personer). Sammen-
lignet med 2015 er der en lille negativ ud-
vikling på den samlede forældretilfreds-
hed, men omvendt ses en positiv udvik-
ling på anbefaling af skolen til andre for-
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ældre. Gennemgang af positive og nega-
tive svar, blandt andet omkring overgange 
til skole og kommunikation mellem skole 
og hjem. De fysiske rammer og faglighe-
den roses. Skoleledelsen vil følge op på 
svarerne i de enkelte klasseteam. Tilfreds-
heden med SFO er generelt positiv (80 be-
svarelser) trods store forandringer den se-
neste tid. Det har fyldt, at man har mang-
let madordning og der er kritik af skolens 
toiletforhold og indeklima. Generelt be-
skriver forældre, at de føler sig trygge ved 
skolens faglige og sociale kompetencer.  
Forældrerepræsentanterne spurgte til den 
lave svarprocent, og undrede sig over, at 
der var meget byggeri og omstrukturering 
i SFO, som ikke afspejler sig i besvarel-
sen. Forældrene blev opfordret til, at kom-
mende SFO-råd kan tage undersøgelsen 
op igen, hvis man gerne vil drøfte besva-
relsen af specifikke punkter omhandlede 
SFO. Ligeledes kan andre bestemte punk-
ter drøftes som særskilte punkter på et se-
nere skolebestyrelsesmøde. Ved næste be-
styrelsesmøde d.27. september vil mulige 
nedslag blive fundet, så de kan drøftes på 
mødet d. 24. oktober. Der blev opfordret 
til at bestyrelsesmedlemmer melder speci-
fikke spørgsmål ind omkring SFO til et 
særskilt punkt. 
Det blev bemærket, at undersøgelsen kun 
er udsendt på dansk og derved er der 
nogle forældre, som ikke har haft mulig-
hed for at besvare.  

7 Præsentation af skrivet om 
”princip for klasseforældreråd 
på Læssøesgades Skole” v Tati-
ana og Vita 

Der er lavet et udkast. Det blev aftalt, at 
Tatiana arbejder videre på dette og det 
kommer på som punkt (bilag) til endelig 
godkendelse på næste møde i forbindelse 
med princippet om den gode kommunika-
tion. 
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8 Årshjulet – se bilag v. Jan 
 

Forslag til kommende mødedatoer og ind-
hold. Der blev spurgt, om man kan byde 
nye medlemmer velkommen med besøg af 
konsulent Jan Iburg fra Børn og Unge, 
som kan fortælle, hvad man kan forvente 
sig af bestyrelsesarbejdet. Det blev beslut-
tet at skoleledelsen kontakter ham for en 
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aftale, måske senere på året, når andre 
ting er bedre landet. 
Mødet i juni skal flyttes, da der er sam-
menfald.  
Vita spurgte, om der kan komme et punkt 
ind omkring skolens målsætning og vision 
til sundhed, kost, motion og bevægelse. 
Kan skolen fortælle mere om, hvad de gør 
i dagligdagen. Emnet lægges ind som 
”Sundhed” d. 11 december. Vita er tov-
holder.   

9 Kommunikation 
 
 

Hvad skal videre fra dette møde 
-SFO forældreråd 
-Forældretilfredshedsundersøgelsen drøf-
tet (vi arbejder videre med skole-hjem 
kommunikation) 
- Der er kommet en ekstra pædagog i SFO 
16 timer ugentligt. 
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10 Eventuelt Pædagog ansat i SFO som ekstra res-
source.  
LS orienterede om, at man får redigeret 
billeder på Skoleporten. 
 

 

 
 Bruttoliste:  
Skolebestyrelsens principper for klasseforældreråd 
Henriks orientering om trafikrundering forår 2017 m Lisbeth 
 
Venlig hilsen 
 
Louise, Jan og Henrik 


