
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole 

onsdag den 20. juni kl. 

17.30-19.00 møde 

19.00 - spisning 

Dagsorden nr. 8 i skoleåret 

2017/18. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. OS tid 

 Tilstede. Niels, John, Helle, Vita, Lone, Louise, Thomas, Kirsten, 
Ole, Morten 
Jan(I sidste del af mødet) 

 

 Fraværende med 
afbud. 

Birgitha, Tatiana  

1 Godkendelse af 
referat. 

Godkendt  

2 Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt  

4 Nyt fra ledelsen Kommende besparelser og organisationsundersøgelse 
Louise orienterede om de kommende besparelser og om 
den organisationsundersøgelse der foregår i Børn og 
Unge: 
 Der skal spares 109 mio. kr. i kommende budgetår i 

BogU 
 12. august afleveres sparekatalog til chefgruppen og 

22. august offentliggøres kataloget 
 Høringsperioden er fra 22. august til 9. september 
 Det er forventningen, at man kigger på 

skoledistrikterne  
 Sideløbende sker der en organisationsundersøgelse 

hvor man spørger både organisationer og 
ledelseslinjen. Denne undersøgelse kan også have 
betydning for hvordan besparelserne udmøntes 

 
Besøg af rådmand og konstitueret direktør 
Læssøesgades Skole har haft besøg af rådmand Thomas 
Medom og konstitueret direktør Søren Aakjær, hvor de 
så og hørte om Langenæs Børneby, kompetencecenteret 
for dansk som andetsprog og feedback samtaler. 
 
Ansættelser 
Freja True er blevet ansat som udskolingslærer – Freja 
har været vikar på Læssøesgades Skole i det skoleår og 
har stor erfaring inden specialpædagogiske område.  
  
Der skal endvidere ansættes en pædagog, en 
administrativ medarbejder og aftenpedel i den 
kommende tid.  
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5 Nyt fra 
formandsskabet 
 

Evaluering af skolebestyrelsesvalget. 
 
Det blev aftalt, at suppleringsvalget flyttes til september. 
 
Herefter fulgte en drøftelse om, hvordan man kunne gøre 
arbejdet i skolebestyrelsen mere attraktivt. Det blev bl.a. 
drøftet, om der skulle udarbejdes en folder om arbejdet 
på fx arabisk og somalisk – dette kan dog medføre, at der 
skal en tolk med til bestyrelsesmøderne. Det blev 
endvidere vendt igen, om man skulle invitere Jan Iburg 
med til et bestyrelsesmøde.  
  
Thomas har et ønske om at blive suppleant i stedet for 
medlem af bestyrelsen 
 
Skolebestyrelsesvalget blev også evalueret: 

 Der var stor tilfredshed med aftenen og 
foredraget 

 Der er et ønske om, at der også er eksterne oplæg 
fremadrettet  
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6 Nyt fra 
medarbejderrepr. 

Afslutning af skoleåret og planlægning af det kommende 
præger tiden. 
 
I indskolingen arbejdes der med nye samarbejdsformer 
med dagtilbuddet og hvordan man skaber ”hegnssprog” 
sammen.  
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8 Fordeling af 
bestyrelsesrepræsent
anter til klasserne 

Der blev aftalt følgende fordeling til præsentation af 
skolebestyrelsens arbejde:  
 
0A: Vita 
1A: Vita 
2A: Tatiana 
3C: Thomas 
4C: Thomas 
5A: Lone 
6A: Lone 
7A: Niels 
8A: Kirsten 
9A: 
 
Skolen vil forsøge at planlægge det første forældremøde 
for klasserne, hvor modtagerklasser og specialklasser 
kan have samme datoer som nogle af distriktsklasserne. 
Rammen for præsentationen er 5-10 min.  Der kan byttes 
internt efter ønske. Klasseforældrerådspjecen bør også 
præsenteres.  
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Der var endvidere et ønske om, at det første 
skolebestyrelsesmøde vil ligge omkring den 23.-24. 
august – både i forhold til forældremøde og i forhold til 
høringssvar. 
  

9 Evaluering af 
skolebestyrelsesarbe
jdet 
 
Emner til 
kommende skoleår i 
bestyrelsesarbejdet 
 
 

Louise gennemgik møderne fra skoleåret.  
 
Dette medførte, at der var et ønske om at følgende emner 
bliver dagsordensat i det kommende skoleår: 
 

 Kommunikation og skole/hjem-samarbejdet  
 Fællesrådet Frederiksbjerg og Langenæs.  
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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 
 

 
 


