
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole Tirsdag den 13. marts kl. 

18.00-20.30 
Der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Dagsorden nr. 6 i skoleåret 
2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Birthe Rusike tid 
 Tilstede. Lone Møller, Niels Kjær, Thomas Cowan Koefoed, Vita 

Kathrine Bisgaard, Irina Frello Hansen, Birthe Rusike, 
John Jensen, Morten Mikaelsen og Louise Schmidt,  
Bo Sørensen (SFO forældreråd) 

 

 Fraværende med 
afbud. 

Tatiana Hjorth Sørensen, Birgitte Mühlensteth, Jan 
Lundum 

 

1 Godkendelse af 
referat. 

Godkendt  

2 Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt   

3 Nyt fra elevrådet 
(Shatha og Gashbin) 

Er ikke med i dag 
 

- 

4 Motion og 
bevægelse 

De formelle krav v. LS: Kravet er 45 minutters 
bevægelse i gn. snit pr. dag (herunder idræt, svømning, 
bevægelse i andre timer og i ”bevægelsesbånd”).  
IF og BI orienterer om indskolingens og udskolingens 
arbejde med motion og bevægelse: 

1. Der er organiseret bevægelsesbånd i indskolingen 
ude og inde: Både på tværs af klasser og hver for 
sig i opdelte lokaler og områder aftalt i en 
periode ad gangen. 

2. I frikvarteret er eleverne udenfor, for at motivere 
til mere bevægelse.  

3. I udskolingen organiserer hvert team aktiviteter i 
både timer og pauser med elever. Fællesarealet er 
indrettet, så der er mulighed for forskellige lege, 
hvor man kan bevæge sig (bordfodbold, 
bordtennis, multibane og skaterbane mv). 

 
Drøftelse: Vita spørger, om man kan organisere 
bevægelse endnu mere, så alle ved, hvorfor det er vigtigt 
med bevægelse. Eksempelvis øve motoriske områder 
eller styrketræning målrettet. Niels spørger, om der 
tænkes i dans som understøttende i undervisningen?  
Forældrene udtrykker et budgetønske i forhold til at 
sætte midler af til at tydeliggøre formålet med bevægelse 
i skolen og undersøge om personalet kunne have behov 
for inspiration i planlægningen. 
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Vita udleverer en artikel af Chris MacDonald. Vedhæftet 
dette referat. 

5 Kost og sundhed Orientering om madordningen v. Langenæs Dagtilbuds 
køkken til både indskoling og udskoling v LS og IF 
I indskolingen har der været tilbud om fælles 
madordning under Langenæs Børneby siden september.  
Et nyt tilbud i indskolingen omkring mellemmåltider 
starter op fra april. Disse kan bestilles sammen med 
frokost. 
I udskolingen tilkobles et tilbud om ”frokost to-go” fra 
april. Her bliver der mulighed for betaling fra dag til dag. 
Der laves en afprøvning og tilsmagning til frokostmaden 
i næste uge og det kommer forhåbentlig op at køre efter 
påske. 
Spørgsmål fra forældre omkring søde sager, eksempelvis 
ved arrangementer: Skal der laves et fast princip, eller 
skal der gives alternative tilbud med sunde madvarer, så 
man kan vælge som forældre. Hvordan kan man skabe 
robuste børn, som kan lære at vælge. Skolebestyrelsen 
udtrykker enighed om, at man er opmærksom på, der 
skal vær alternativer til sukkerindtag, men at man ikke 
ønsker et fast princip på skolen. Der er samtidig 
opmærksomhed på, at der ikke fremtidigt gives 
sukkerbelønning for sedler i SFO. 
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6 Rygning Orientering v. LS omkring kommunens rygepolitik.  
Vi er opmærksomme på, at hverken brugere af 
skaterbanen, forældre, elever eller ansatte må ryge på 
skolens område. Der arbejdes løbende med at reglerne 
overholdes af alle. 
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7 Orientering om 
planlægning af 
kommende skoleår. 
 

LS orienterer om, at man nu er i gang med at planlægge 
næste skoleår i forhold til antallet af elever, klasser og 
medarbejdere.  
-Organisering af indskoling og udskoling: Vi afventer 
antallet af 0.klasser. Vi ved, hvordan det falder på plads 
efter påske. Antallet af børn i Aarhus midtby er generelt 
stigende. 
-Overgange mellem indskoling/udskoling og SFO/klub:  
Det overvejes, hvordan personale kan understøtte 
overgangen fra indskoling til udskoling, eventuelt ved at 
en lærer følger eleverne i overgangen. I forhold til 
overgang mellem SFO og klub er der drøftelser omkring 
kendskabet til klub for de nye børn og hvordan der kan 
skabes en god indgang. Forældrene udtrykker at dette er 
tryghedsskabende. 
- Lovgrundlaget vedr. kortere skoledag og 2voksentimer: 
Notat omkring nedsættelse af undervisningstiden uddelt 
til bestyrelsen: Drøftelse af, hvilken holdning bestyrelsen 
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har og hvordan man kan vurdere hver enkelt klasses 
behov. Bestyrelsen vurderer at kvaliteten af undervisning 
generelt er hævet ved at benytte sig af to-
voksenundervisning og dette vejer tungt. Man er også 
blevet gjort opmærksom på, hvilke signaler der muligvis 
sendes, hvis alle får dispensation omkring 
undervisningstiden.    

8 skolebestyrelsesvalg Snarligt valg: Der nedsættes et udvalg, som planlægger 
et forældrearrangement, hvor man kan høre om 
skolebestyrelsens arbejde: Lone tager kontakt til de 
øvrige forældre (forældreforening og SFO forældreråd). 
Kan man tænke i oplæg fra BU om eksempelvis Growth 
Mindset. Kan man præsentere muligheder fra køkkenet?  
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9 Kommunikation - Stort ønske er nu blevet opfyldt omkring at kunne 
tilbyde frokost til udskolingselever. 

- Vi har talt om sund kost, bevægelse og rygning 
betyder i både indskoling og udskoling. 

- Kommende arrangement omkring 
skolebestyrelsesvalg mm. 
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 Evt Planlægning af punktet trafik: Dette tages på SFO 
19. marts og herefter finder vi den endelige dato  
 
En forælder henstiller til, at ture så vidt muligt 
planlægges for elever så de ikke falder sammen. 
 
Dagsorden: Forslag om, at der gives plads til en fast 
runde fra de forskellige repræsentanter (ledelse, 
medarbejdere, forældre) blev modtaget positivt. 
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Bruttoliste:  
Skolebestyrelses arrangement. Deltagelse i pædagogisk dag med personale? – februar, i 
sammenhæng 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 suppleanter 



 

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 
Skole/hjem samarbejde udkast fra udvalg 
Kvalitetsrapport 2017, skolebestyrelsens kommentar 
 
28. Februar 
Input til budget 2018 
Min uddannelse og PLF, skolens arbejde med det faglige løft 
Antimobbestrategi og forventninger til kommunikation  
Fondsmidler, Legathåndbogen.dk 
Udkast til skole/hjemsamarbejdet og klasseforældreråd 
 13 Marts 
Trafik – LS mail med teknik og miljø, Tatiana har forslag 
Sundhed – kost og motion/bevægelse (slikkepinde i sfo) 
Regelgrundlaget for omlægning af understøttende undervisning til 2voksentimer 
25. April 
Budget 2018 fremlægges 
Orientering om planlægning af kommende skoleår,  
 
24. Maj  
Trivsel 
20. Juni 
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser/ kommissorium for 
klasseforældreråd 
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling 
Ny kommunikations platform AULA 

 
 
 


