
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Onsdag den 27. september kl 

18-20.30 
Der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Dagsorden møde nr. 1 i skole-
året 2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Kirsten Lambæk tid 
 Tilstede.  Jan,,Shaftha, Gasbin, Niels,Vita, 

Thomas, Lone, Kirsten ,Louise, Hen-
rik 

 

 Fraværende med afbud.  Cecilia ,Birgitta, Tatjana., Morten 
John kommer senere. 

 

0 Velkommen til nye medlemmer og 
præsentation af alle 

Velkomst ved Henrik. 
Henrik bød nye medlemmer i besty-
relsen velkommen.  

 

1 Godkendelse af revidering af forret-
ningsorden for skolebestyrelsen. Bi-
lag 

Bestyrelsen godkender forretningsor-
denen under tilføjelse af ”..eller et 
formandskab” under §1. 
 

5 

1a Godkendelse af referat.  Rettelse af punkt 2 som skal hedde 
1b og så fremdeles 

2 

1b Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 3 
2 Nyt fra elevrådet, Shatha og 

Gashbin 
Elevrådsformand og næstforman har 
holdt møde med Louise. 
Der sidder en fra hver årgang og der 
er ligelig fordeling mellem piger og 
drenge i elevrådet 
Vi har drøftet årets fodboldturnering 
og planlægning af skolefest for ud-
skolingen. 
Elevrådet har talt om kantine fordi 
udskolingen savner en kantine.  
Utilfredsstillende toiletter. De er ikke 
rare at benytte. Mange holder sig ind-
til de kommer hjem. 
Vi forsøger at få toiletforbedringer i 
budgettet til næste skoleår – er svaret 
fra Louise Schmidt 
 
Elevrådet oplever at de øvrige elever 
på skolen bruger elevrådet på en god 
måde. 
 
Vi arbejder på at få løbet kantinen 
godt i gang på afdeling Langenæs. 
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Det er i proces med dagtilbuddet. Må-
let er at der i en eller anden form også 
skal være mad til udskolingen også. 
Eleverne spørger ind til tidsperspekti-
vet. Svaret er at vi ikke helt ved det, 
højst sandsynligt først i det nye år. 
Louise tager det med videre i samar-
bejdet med dagtilbuddet. 
 
Thomas forslår at måske kan lave 
nogle små film om rene toiletter. Ele-
verne kan arbejde videre med ideen 
om evt. at lave en rengøringsturnus. 

3 Præsentation af skrivet om ”princip 
for klasseforældreråd på Læssøesga-
des Skole” v Tatiana og Vita 

På som punkt til endelig godkendelse. 
Punktet blev ikke godkendt, da det af-
stedkom en spændende drøftelse: 
Drøftelse:  
Vi vil have gode forældreklasseråd. 
Eleverne må rigtig gerne have ønsker 
til forældrerådene om aktiviteter. 
 
Vi læser skriftet igennem: 
Det virker overskueligt og appetitligt. 
Det er i tråd med værdigrundlaget og 
er dejligt enkelt. 
Vi indskriver at styrker sammenhol-
det i klassen via arrangementer. 
 
Vi indskriver at det er vigtigt med et 
klasseforældreråd på alle klassetrin.  
 
Vi tydeliggør at alle forældre har et 
ansvar for at tage aktiv del i klassens 
arrangementer. 
 
Kunne det understreges fra bestyrel-
sen, at forældrerådet har mulighed for 
at lave overnatninger og at lærer og 
pædagoger evt. inddrages i dagti-
merne. 
Det er vigtig på sigt at få bestyrelsen 
tættere på klasserne. 
Hvis rammen er sat kan flere over-
skue at deltage og tage initiativ og 
føle sig inviteret. 
Evt. lave et idekatalog 
Forældrerådet skal ændres til klasse-
forældrerådet. 
Klassens børn inddrages og høres i 
forhold til hvad de har lyst til. 
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Godt oplæg. 
 
Udkastet skrives igennem igen af Ta-
tjana og Lone. 
 
Godkendelsen udsættes til næste 
møde. 

4 Princip for skolehjemsamar-
bejde/kommunikation skal skolebe-
styrelsen have udarbejdet. 
Dette er starten. 
Jan og Henrik motivere en drøftelse. 
Bilag ”Samarbejde mellem skole og 
hjem” deles ud af LS 
Et underudvalg nedsættes 

Der tages udgangspunkt i bladet: 
Skole og forældre, hæfte 3 og i vores 
værdigrundlag. 
 
Input leveres ved en runde: 
 
Relationer mellem skole og hjem er 
meget vigtige. 
Stor glæde af intrasystemet- som dag-
ligdags oplevelser. Et godt værktøj. 
Det er godt at møde hinanden. 
Der skal være tryghed til at drøfte 
børnenes trivsel. Vi skal kunne gribe 
ind. Der skal være en åbenhed mel-
lem skole og hjem. 
 
Principper for hvordan skoleintrasy-
stemet skal virke når det gælder 
skole/hjem samarbejdet .Evt. samme 
system for alle klasser. 
Forventninger til hinanden. Hvilken 
forventning har vi til forældrene. 
 
Bekymrede forældre skal kunne 
komme med det de oplever. Kunne 
spørge til råds. Det er i orden at for-
ældre ikke har værktøjet til at hånd-
tere forskellige situationer. 
 
Forældremøderne er for korte og for-
ældrene når ikke at komme med deres 
syn på barnets skolegang. Det bliver 
meget en levering fra personalet til 
forældrene. 
 
Det er svært med to systemer. Min 
uddannelse og Intra. 
 
Skolehjemsamtaler er ikke noget jeg 
glæder mig til. Forældreintra og Min 
uddannelse er svært at følge med i. 
Usikkerhed om min uddannelse og 
intra. 

20 



  

 
Træffetider. Hvad er forventningerne. 
Må jeg skrive om aftenen?  
Hvornår må jeg ringe.? 
Må vi ringe? 
Skal der være individuelle hensyn. 
 
Når der er uenighed mellem skole og 
hjem? 
Hvordan kan det løses uden at det 
blive et problem. Både for forældre 
og lærer. 
 
Forældre i indskolingen vil ofte gerne 
tale med lærerne om morgenen. Kan 
der laves et princip for at undgå dette. 
 
Når barnet starter i skole kan der evt. 
laves en startpakke. 
 
Laver en kommunikationsplan, som 
gælder på klasseplan. 
 
Forældre og klasseteam skal have for-
ventningsafstemt. 
 
Hvordan kommunikere vi med elever 
forældre og børn. 
Vi vil være tydelige i forventnin-
gerne. Hvad er minimumsstandar-
derne. 
 
Vi skal vide hvordan vi bruger de so-
ciale medier. 
Klassens kommunikationsplan kan 
udarbejdes på det første forældre-
møde. 
 
Hvis der opstår for meget skriveri 
mellem skole og hjem er det vigtigt at 
mødes og få afklaret tvivl. 
 
Respekt for lærer og pædagogers tid. 
 
Udvalg nedsættes: 
Thomas, Lone og Vita arbejder vi-
dere i et udvalg. 
Skoledelen vælger en repræsentant: 
John. 
Udkastet kommer 11.dec. 
 



 

5 Vi kigger nysgerrigt ind i forældre-
tilfredshedsundersøgelsen for SFO. 
Gruppedrøftelse og efterfølgende 
sammenfatning af emner som skole-
bestyrelsen gerne vil have uddybet 
den 24. oktober. Bilag bliver delt 
rundt på mødet af LS 
Se evt. linkForaeldretilfredshed-
2017 

Undersøgelsen blev gennemgået på 
sidste møde og den 24 oktober gen-
nemgår vi den med de punkter som 
skolebestyrelsen gerne vil høre om: 
 
Der gøres opmærksom på at der er 
sket store forandringer i de fysiske 
rammer siden undersøgelsen i foråret 
2017. 
 
Hvordan er aktiviteterne i SFO. 
 
Hvordan er det med de voksnes tid. 
 
Hvordan kommer pædagog faglighe-
den tydeligere frem. Hvordan bruger 
de den tid de har og hvordan bruger 
de den til kommunikation med foræl-
drene. 
 
Nye forældre kan opleve lidt af et 
kulturchok i overgangen fra daginsti-
tution. Der kan ligge et forarbejde i at 
tydeliggøre rammen og forventnings-
afstemme ved opstart. 
 
Fokus på de sociale relationer.  
 
Kreativiteten skal rumme fantasi og 
afveksling. 
 
Tydeliggøre lærer pædagog samarbej-
det. 
Overgangen mellem skole og SFO. 
Konflikthåndtering. .Det er et fælles 
ansvar mellem undervisning og fri-
tidsdel. 
 
Fremadrettet: 
Flere aktiviteter, mere kommunika-
tion. 
Hvordan er kommunikationen mel-
lem pædagoger og børn. 
 
Brug af ipads og telefoner. 
 
Hvad gør SFO for at skabe fællesskab 
mellem modtage- og distriktsklasser. 
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Kønsfordelingen er skæv i nogle klas-
ser. Hvordan kan vi understøtte det 
gennem legen. 
 
1 og 2 klasse udskiller sig på tilfreds-
heden i undersøgelsen. 

6 Forventet regnskab og budget til 
godkendelse i skolebestyrelsen 
v. LS 

Forventet regnskab for undervis-
ningsdelen bliver et underskud på 
203.272 kr. (-0,56%) svarende til det 
akkumulerede underskud nedskrives 
med ca. 600.000. 
Forventet regnskab for SFO bliver et 
akkumuleret overskud på 368.538 kr. 
svarende til 8,9%  
 
Samlet set har skolen en sund øko-
nomi. 
Ledelsen har haft mådehold i økono-
mien, for at kunne håndtere de for-
ventede ekstraudgifter i forbindelse 
med byggeri og indflytning i ny ind-
skolingsafdeling og fælles admini-
stration i villaen.  
Ledelsen har en en stor opmærksom-
hed på at SFO ikke generer unødigt 
overskud.  
Det økonomiske råderum i SFO giver 
mulighed for i en periode at ansatte 
en pædagogisk medarbejder til at va-
retage pædagogisk taxakørsel. Taxa-
børnene skal i en periode på tre mdr. 
undervises i det at gøre sig klar til at 
tage taxa selv. 
Der ansættes også en pædagog på 20 
timer i et årsvikariat. 
Skolebestyrelsen godkender forventet 
regnskab og budget 
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7 Orientering fra ledelsen(pæd. råd, 
opdatering af hjemmeside, Jan Iburg, 
nye medarbejdere, ansættelsesproces 
v.ny skoleleder, SFO forældreråd…) 
 
Orientering fra formands skabet (an-
sættelsesudvalget) 

Lene Holst Ravn har anerkendt at vi 
har et formandskab som er vigtig i 
vores ansættelse af skoleleder. 
 
D. 15.11 skal skolebestyrelsen mødes 
og afgive udtalelse til indstilling om 
ansættelse. Det forventes at skolele-
der tiltræder 1.1.18 
 
Louise kigger på opdatering af hjem-
mesiden. 
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Der er forældrerådsvalg i SFO den 
11. oktober 

8 Kommunikation Hvad skal videre fra dette møde. 10 
 evt Der er opstået en ide om at lave et 

SSParrangement for hele indskolin-
gen. Der arbejdes videre med dette i 
forældregruppen. 
 
Presse opmærksomhed - det undersø-
ger Louise 
Den nye skole var ikke omtalt ret me-
get og presse i forhold til arkitekt pri-
sen. 
 
Trafikforholdene på Langenæs. Se 
bruttolisten. 
 
Skolebestyrelsen skal fremlægge sin 
årsberetning. Det tages op senere.  

 

 Bruttoliste:  
Skolebestyrelses arrangement? Deltagelse i pædagogisk dag med personale? – februar, i sam-
menhæng med formandens beretning? 
 
Skolebestyrelsens principper for klasseforældreråd 
Henriks orientering om trafikrundering forår 2017 m Lisbeth, langenæs,skolevejsanalyse. 
Skolebestyrelsen skal fremlægge sin årsberetning 
 
 

  Årshjul skolebestyrelsen 2017/2018 
 
28. August Forældretilfredshedsundersøgelsen Suppleringsvalg til skolebestyrelsen, 1 ordinært medlem samt 2 supplean-ter Løbe forretningsordenen igennem  
27. September Skole/hjem samarbejde den gode kommunikation 



  

Forventet regnskab Afklaring af vigtige punkter til mødet d. 24. okt ang. SFO 
24 Oktober  Antimobbestrategi, udspil fra skolens MED udvalg er på pæd råd 20.9. SFO forældretilfredshedsundersøgelse  
 11. december Min uddannelse og PLF, skolens arbejde med det faglige løft Sundhed – kost og motion/bevægelse Skole/hjem samarbejde udkast fra udvalg 
28. Februar Forventet regnskab, budgetdrøftelse Ny kommunikations platform AULA   
 13 Marts Afslutning regnskab   
25. April Indskrivning børnehaveklasse Planlægning af dimmison   
24. Maj Trivsel?  
?. Juni  Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser/ kommissorium for klasseforældreråd 

 
 


