
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Onsdag den 24. oktober kl 

18-20.30 
Der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Dagsorden møde nr. 3 i skole-
året 2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Ole Jeppesen tid 
 Tilstede. Henrik Didriksen, Jan Lundum, Lone 

Møller, Niels Kjær, Tatiana Hjorth 
Sørensen, Thomas Cowan Koefoed, 
John Jensen, Kirsten Lambæk Niel-
sen, Birthe Rusike, Louise Schmidt 
og Ole Jeppesen  

 

 Fraværende med afbud. Vita Kathrine Bisgaard, Morten Mi-
kaelsen, Birgitte Mühlensteth og Ce-
cilia Lund  

 

1a Godkendelse af referat.  Godkendt. 2 
1b Godkendelse af dagsorden. Godkendt med punkt til næste gang 

(skole-hjem-samtale) 
3 

2 Nyt fra elevrådet (Shatha og 
Gashbin) 

Afbud fra elevråd. 15 

3 Præsentation af skrivet om ”princip 
for klasseforældreråd på Læssøesga-
des Skole” v Tatiana, Lone og Vita – 
til endelig godkendelse 

Udsat til næste møde 15 

4 Antimobbestrategi – udkast som un-
derudvalg under MED har arbejdet 
med præsenteres.  
Drøftelse og input fra bestyrelsen 
noteres i et separat notat, videresen-
des til underudvalget. Se bilag 

Skolen skal udarbejde en antimobbe-
strategi, som godkendes af bestyrel-
sen. 
 
Det foreløbige materiale, der er udar-
bejdet af det pædagogiske personale, 
blev kommenteret af bestyrelsen – se 
vedhæftning.  
 

45 

5 Kirsten orienterer om de pædagogi-
ske principper i SFO  
 
Se link Foraeldretilfredshed-2017 

Kirsten Lambæk Nielsen fortalte om 
arbejdet i SFO’en, herunder brug af 
sociale medier og elektronik, aktivite-
ter og pædagogisk kommunikation. 
SFOen sætter flere aktiviteter i gang, 
som kommunikeres ud til forældre 
over intra. 
Der er ansat en ”kom med taxa-hjæl-
per” for en periode, for at frisætte de 

45 



  

øvrige pædagoger til at være mere 
sammen med børnene omkring akti-
viteter og fællesskaber 
 
Se vedhæftning for dette referat. 
 

7 Orientering fra ledelsen (opdatering 
af hjemmeside, Jan Iburg, SFO for-
ældreråd, kvalitetsrapporten 2017..) 
 
Orientering fra formandskabet (husk  
15.11 skal skolebestyrelsen mødes 
og afgive udtalelse til indstilling om 
ansættelse.) 
 

I den kommende tid vil der være fo-
kus på en opdatering af hjemmesiden 
– bl.a. en beskrivelse af indskolingen. 
 
Der vil også blive afholdt to møder 
for skolestartere. Et orienteringsmøde 
onsdag den 1. november og et ind-
skrivningsmøde den 22. november.   
 
 
Louise orienterer endvidere om kvali-
tetsrapporterne, hvor skolebestyrelsen 
skal lave en udtalelse til. Udtalelsen 
skal være færdig den 11. december. 
 
Det blev endvidere vendt, om Jan 
Iburg fra Læring og Udvikling skulle 
komme på et bestyrelsesmøde for at 
fortælle om en skolebestyrelses ar-
bejde og kompetencer. 
 
Sidst blev der orienteret om Pædago-
gisk rådsmøde (torsdag den 9. no-
vember), hvor der vil blive fokus på 
kommunikation mellem skole og 
hjem. 

10 

8 Kommunikation Bestyrelsen har informeret om, at an-
timobbestrategien og SFO’en blev 
drøftet på mødet.  

10 

 Evt 
 Ansøgning om tipsmidler? V 

Henrik 

Det blev drøftet, om der er mulighed 
for at søge om midler hos Danske 
Spil eller tilsvarende fonde. Det blev 
aftalt, at punktet kommer med på 
bruttolisten og Thomas vil undersøge 
muligheden omkring kulturinitiativer.  
 
Der blev også spurgt til, hvem hen-
vender man til, hvis man har spørgs-
mål til udetøj, sko mv. i indskolin-
gen? Kirsten er tovholder på den og 
forskellige initiativer er igangsat.  
 

5 



 

Det blev endvidere kort vendt, at der 
er en frustration omkring sikkerheden 
ved Meny og Langenæs Bageren. 
Rådmand fra Teknik og Miljø (Kri-
stian Würtz) vil komme på besøg og 
Tatiana er tovholder på den for besty-
relsen.  
 
Afslutningsvis blev lejrskoler drøftet 
– det er et ønske fra bestyrelsens side, 
at denne mulighed etableres igen. 

 Bruttoliste:  
Skolebestyrelses arrangement. Deltagelse i pædagogisk dag med personale? – februar, i sam-
menhæng med formandens beretning? 
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 Kvalitetsrapport 2017, skolebestyrelsens kommentar  



  

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 

 
 


