
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole onsdag den 25. april kl. 

18.00-20.30 
der er håndmadder fra kl. 
17.30 

Dagsorden nr. 7 i skoleåret 
2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. Ole Jeppesen tid 
 Tilstede. Jan Lundum, Mette (SFO), Vita Kathrine Bisgaard, 

Tatiana Hjorth, Lone Møller, Thomas Cowan Koefoed, 
Irina Frello, Birthe Rusike, Morten Mikaelsen, John 
Jensen, Louise Schmidt og Ole Jeppesen  

 

 Fraværende med 
afbud. 

Birgitha Mühlensteth  

1 Godkendelse af 
referat. 

Referatet fra sidste møde er ikke blevet eftersendt og 
herved ikke godkendt. 

 

2 Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt  

3 Nyt fra elevrådet Deltager ikke 
 

- 
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Nyt fra ledelsen Fælles administrationen flytter i villa 
Administrationen flytter over i villaen 4. maj og vil blive 
efterfulgt af skoleleder og dagtilbudsleder.  
 
I indretningen af villaen har man valgt at bruge farver og 
elementer fra indskolingen, så der er en genkendelighed 
for børn og forældre.  
 
Der skal etableres en sti til villaen, så børn og forældre 
ikke skal ud på fortovet. 
 
Byggeteknisk fællesskab 
Fra 1. april 2018 er tekniske serviceafdeling indgået i et 
byggeteknisk fællesskab med Langenæs Dagtilbud. 
Konkret betyder det, at teknisk serviceafdeling nu også 
løser opgaver for dagtilbuddet og der er er tilgået en 
medarbejder fra dagtilbuddet. 
 
Kostordning - indskoling 
Frokostordningen er kommet godt fra land, selvom man 
har oplevet et lille fald i tilmeldte i løbet af foråret.  
 
Til gengæld har mellemmåltidet ikke fået den bedste 
start med kun 3 tilmeldte. En forklaring på dette er, at 
information om ordningen først blev udsendt samme 
dag, som der var frist for tilmelding og der efterfølgende 
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ikke er genudsendt informationer om muligheden. 
Endvidere er det en relativ dyr løsning, hvis man vælger 
både frokostordning og mellemmåltid.  
 
Kostordning – udskoling  
Pr. 1. april er der mulighed for at købe en sandwich i 
udskolingen. I april har det været mulig at købe kontant, 
men fra 1. maj skal man benytte en betalingskort, som 
udleveres af administrationen. 
 
Der blev spurgt til, om det er muligt at benytte 
Mobilpay. Denne løsning kan bruges til at tanke kortet 
op med, men pt. ikke til at betale ved kassen – der 
arbejdes dog på denne mulighed. 
 
Mandag den 7. maj afholdes der møde mellem 
køkkenleder, skoleleder, dagtilbudsleder og 
administrativ leder, hvor ordningerne evalueres og evt. 
revideres.  
 
Status på ledelsen 
Pr. 1. marts er Irina Frello startet som indskolingsleder, 
hvorved Kirsten Lambæk er tilbage som AKT. Pr. 1. maj 
starter Helle Villadsen som vice- og udskolingsleder i 
stedet for Birthe Rusike, der har været konstitueret siden 
1. august 2017. 
 

5 Nyt fra 
formandsskabet 
 

Punktet udgår.  10 

6 Nyt fra 
medarbejderrepr. 

Følgende emner tales der om blandt det pædagogiske 
personale:  
  Om der bliver lockout eller ej – også fordi det har 

indflydelse for afholdelse af ferie  Den kommende eksamensperiode – specielt de nye 
vilkår for specialklasserne  Planlægning af kommende skoleår herunder om der 
skal udpeges medarbejdere og fagfordelingen  Planlægning af ”Læssøe på plænen”. I den 
forbindelse blev der gjort opmærksom på, at der 
mangler en udmelding på dato til indskolingen   Hvad sker der med eksamenerne ved lockout – her 
må vi afventer undervisningsministeriet  Mysterieugen i indskolingen – der er et ønske om at 
lave flere af den slags arrangementer blandt det 
pædagogiske personale   Færdiggørelse af udearealerne ved indskolingen  

 



 

7 Skolebestyrelsesvalg 
24. maj kl 17.15-
20.15 

Orientering og uddelegering af opgaver 
Skolebestyrelsesvalget planlægges til 24. maj hvor der 
oprindelig var planlagt et ordinært skolebestyrelsesmøde. 
Der er både oplægsholder, forældre, lærere og 
pædagoger inviteret - og skolebestyrelsesvalg på 
programmet. 
 
Peter Arnborg Videsen holder oplæg for medarbejdere 
og forældre om growth og fixed mindset fra 17.30-19.00, 
- hvordan der kan arbejdes med motivationen hos børn 
og unge i undervisning, familiesammenhænge og fritid. 
Skolebestyrelsen får en time til at fremlægge 
årsberetning, og fortælle om deres arbejde og 
forældreforeningen. Aftenen sluttes af med valg til 
skolebestyrelsen. 
 
Referat: 
LS har været med til at programsætte mødet med 
deltagelse af Peter A Videsen, hvilket der var stor ros for 
fra bestyrelsens side.  
 
Det blev aftalt, at LS skal byde velkommen til 
arrangementet, hvorefter bestyrelsen vil tage over.  
 
Der blev givet følgende input til arrangementet efter 
foredraget:  
  Skolebestyrelsen vil gerne fortælle om det arbejde, 

som der foregår – bl.a. i udvalgene. Præsentation af 
arbejdet og hvem der har udarbejdet det.  Der er et ønske om, at der mangler input fra 
tosprogede forældre  Indbydelsen skal være målrettet alle forældre – en 
opgave Tatiana gerne vil hjælpe med  Der skal være tid til dialog under mødet.   En kort rammesætning af opgaven i skolebestyrelsen 
– hvad ligger der i opgaven og tidsforbruget (fx via 
en flyer)  Det er godt at have ansigter på bestyrelsen  Ønske om at skabe en ressourcebank – er der nogen, 
som kan noget ud over det sædvanlige  Der skal også stilles spørgsmål til forsamlingen – 
hvad ønsker de? 

 
Der nedsættes et udvalg til at arrangere aftenen.  
 

 

8 Budget 2018 
fremlægges til 
godkendelse 

Budget 2018 blev godkendt af bestyrelsen med følgende 
kommentar: 
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 Der blev spurgt til forsikringsregler i forhold til 
lockers, hvilket der følges op på.   Der blev endvidere spurgt til de æstetiske 
overvejelser i forbindelse med renoveringen af 
udskolingen. Her søges der bl.a. rådgivning i 
forvaltningen.  Der blev opfordret til, at skolen benytter sig af 
muligheden for at låne kunst   Der er brug for at kigge på garderoberne i 
indskolingen, hvorfor der afsættes 100.000 kr. til 
dette. Her skal man sondre mellem de elementer, 
hvor der er mulighed for at lave en reklamation (fx at 
stængerne i skoreolerne er ved at ruste) og de 
elementer, som skolen og dagtilbuddet har accepteret 
– fx bænkene  Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at trætrapperne i 
hjerterummet er glatte, når børnene har fart på. Der 
er skridsikring på selve trappetrinnene, men ikke på 
de ”store” trin/bænkområderne på trappen  Der er et ønske om plads til cykelhjelme ved skabene 
og overdækning til cykler/løbehjul  Der var en positiv tilkendegivelse om lejrskolen - 
tankerne er at bringe 5. og 6. årgang sammen. I den 
forbindelse blev skolen opfordret til at bruge 
forældreressourcerne  Der blev spurgt til, hvorfor skolen ønsker at benytte 
det akkumulerede overskud fra sidste år, nu hvor der 
har været et underskud i flere år. Skolen har gennem 
en årrække haft brug for en renovering, som det først 
nu er muligt at prioritere.  

9 Kommende skoleår LS orienterede om det kommende skoleår, hvor der 
forventes at være følgende klasse:  En 0.klasse hvor der pt. er indskrevet 26 elever 

og samlet set 10 distriktsklasser  7 modtagerklasser  7 specialklasser  1 visitationsklasse 
 
Undervisningen i forhold til fag er for det kommende 
skoleår lig det nuværende. Der vil i det kommende 
skoleår prioriteres ressourcer til både AKT-vejleder, 
inklusionsvejleder og DSA-indsatser.  
 
I forhold til 2 voksenordningen er det forventningen, at 
denne kan fortsætte for indskolingen, modtagerklasserne, 
sandsynligvis for specialklasserne men ikke for 
udskolingen.   
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Afslutningsvis blev spurgt til og svaret på, at skolen har 
en forpligtelse til at optage modtageklasseelever i 
distriktsklasserne, hvis de ønsker det. I sådanne tilfælde 
bortfalder 20%-reglen om tosprogede elever.  
 

10 Trafik LS har haft møde med Natur og Vej Service, hvor der 
blev kigget på trafikudfordringerne i ind- og 
udskolingen.  
 
Ankersgade 
Udfordringen er, at der skal være plads til store lastbiler, 
der kører til Post Nord. En mulighed kunne være at 
rykke fortovskanten. 
 
Taxa ved Læssøesgades Skole  
Taxaer skal benytte buslommen eller andre holdesteder i 
stedet for at holde i anden række 
 
Skolebakken v. udskolingen 
Der kan blive sat en bum op, hvis det ønskes. 
 
Åbenrågade 
Der arbejdes på en ”Kiss ’n hug-løsning”. Endvidere 
opfordres der til, at både personale og forældre benytter 
andre muligheder end Åbenrågade – fx parkering ved  
Augustenborggade. 
 
T-krydset ved Langenæs Bageren 
Der opstår ofte kaotiske scener ved dette kryds.  
 
Afslutningsvis var der også et ønske fra bestyrelsen om 
etablering af ny sti mellem ind- og udskolingen, hvilket 
dog vil kræve en dialog med beboerforeningen.  
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11 kommunikation Der kommunikeres om følgende emner fra bestyrelsen:  Trafik og forældreansvar  Skolebestyrelsesvalg 
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12 Evt Der er afsat 500.000 kr. til udeområderne ved 
indskolingen samt lavet en endelig plan hvor bl.a. 
arbejdes med stier, skurer, hængekøjer. 
 
En af idéerne er etablere lege-og opholdsskurer i skel til 
dagtilbuddet, således forskellige børnegrupper kan 
mødes.  
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 Bruttoliste:  
 



 

  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 
Indskrivning børnehaveklasse 
Planlægning af dimission 
Orientering om planlægning af kommende skoleår 
24. Maj Skolebestyrelsesmødet bliver til oplæg med Arnborg Videsen om “Growth og fixed 
mindset” og skolebestyrelsesvalg. 
Trivsel – udgår til senere 
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 
 

 
 


