
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole 

Onsdag den 26. september 

kl. 17.30-18.00 håndmadder. 

18.00 – 20.30 møde 

Referat nr. 2 i skoleåret 2018/19. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. HK tid 

 Tilstede. Morten, Lone, Kirsten, Ole, Niels, John, Louise, 
Vita, Thea, Iben, Dorthe, Tatiana, Irina, Helle, 
(Dorte i den første del af mødet) 

 

 Fraværende med afbud. Birgitha  

1 Godkendelse af referat. Godkendt. – Kommentar fra forældre: Det er godt at 
referatet bliver langt ud.  
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2 Godkendelse af 
dagsorden. 

Dorthe har et punkt til evt. At få lavet en sikker vej 
til indskolingen, hen ad Åbenrågade. Dernæst 
godkendt.  

5 

3 Forretningsorden og 
konstituering. Se bilag 

Forretningsorden gennemgås. Herefter aftaler 
forældrerepræsentanterne, hvordan de konstituerer 
sig. 
Niels og Lone er formandskabet. 
I forbindelse med forretningsordenen er der henledt 
opmærksomhed på følgende: 
Idet formandskabet er delt, kan man ved en 
afstemning med stemmelighed, komme i konflikt 
med at formanden har den afgørende stemme.  
 
Elevrådet skrives ind i forretningsordenen med 
”Formand og næstformand fra udskolingens elevråd 
deltager i 4-5 møder i løbet af skoleåret i de første 1 
-1,5, time.”  Se vedlagte bilag 
 
Ved udsendelse af referat tilføjes 
Kjervoetmann@gmail.com som er Dorthes mail. 
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4 Nyt fra ledelsen Der er et forslag om at sikre skoletilgangen ved 
enden af Åbenrågade. Louise skitserer via tegning.  
Niels fortæller, at der også er en opmærksomhed på 
trafikken omkring Langenæs fra 
Frederiksbjerg/Langenæs Fællesråd. Der arbejdes 
med forskellige løsninger for at nedsætte fart og 
trafik.  
Der arbejdes med skiltning omkring både 
indskolingsafdelingen og udskolingen.  

5 



 

Ole har fået nyt job pr. 1/11-18 – vi ønsker Ole 
tillykke. I forhold hvilken løsning der skal være for 
Læssøesgades Skole fra 1/11-18 til 31/12-19, ved vi 
endnu ikke hvordan ser ud.  

5 Nyt fra formandskabet Årshjulet gennemgås – datoer og indhold 
Mødet 28/3 udgår 
Lone har kigget på opsamlingslisten fra 
fællesarrangementet mellem pædagogiske 
medarebjdere og forældre d. 24/5-18. i forbindelse 
med skolebestyrelsesvalget. Der var oplæg og 
dernæst et gruppearbejde, hvor forældre og 
medarbejdere nedskrev ønsker til skolebestyrelsens 
arbejde fremadrettet. Der er ønsket arbejde med 
kommunikation, arbejde med overgangene mellem 
indskoling og udskoling. Der blev ønsket længere 
implementeringsfaser i forhold til nye tiltag. Der er 
ønsket holdning og retning i forhold til 
mobiltelefoner. Der er lige åbnet op for lejrskole for 
5. og 6. klasse og det er nyt, så det må 
skolebestyrelsen også gerne interessere sig for. 
Madordning har man ønsket evalueret. Det har været 
i gang.  
Niels spørger til ventilation – som har været et emne 
fra både forældre, elever og medarbejdere i 
udskolingsbygningen. I indskolingen, som er ny er 
der løbende gennemgang i forhold til de ting som 
ikke er helt på plads.  
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6 Nyt fra medarbejderrepr. I udskolingen er humøret godt og man har travlt. 
Langenæs Kultur Festival krævede kræfter og det 
blev en god uge. Den ligger i en travl tid. 
Indskolingen har også været præget af ugen med 
Langenæs Kulturfestival. Der er nogle ting vi skal 
lære af til næste arrangement. Indskolingen er 
optaget af fællessamlingerne – og hvordan og hvad 
den skal indeholde.  

5 

7 Nyt fra elevrådet Elevrådet har arrangeret fodboldturnering for alle 
udskolingseleverne. De har afholdt 2 møder og 
drøftet de demokratiske processer med kontaktlærer 
Ditte og skoleleder Louise 
I elevrådet er der 11 elever fra distriktsklasserne og 
3 elever fra specialklasserne. Thea og Iben deler 
formandsskabet. Vi har arbejdet med 
fodboldturnering og den har vi brugt en del møder 
på. Nu skal vi snart i gang med skolefesten. Ditte 
har i starten styret mødet for at hjælpe os i gang, og 
vi skal fremad selv til at stå for møderne. Vi har talt 
meget om de nye toiletter. Drengetoilettet er allerede 
ved at være lidt ulækkert, så det er forslået at lave 
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”tissemyrer”. Der mangler lidt rengøring af trappen 
ned til gymnastik.  
Vi er allerede gået lidt i gang med skolefesten og har 
allerede været i klasserne og høre på ønsker til 
temaer.  
Niels spørger ind til fodbold og at drengene deltager 
i Ekstrabladets skolefodbold. Pigerne har ytret ønske 
om pigehold til skolefodbold. Det skal vi have op og 
stå. Det vil skolebestyrelsen bakke op om. Næste 
møde hvor elevrådet deltager er 10. december.  

8 Skolehjemsamarbejde 
Se link http://skole-
foraeldre.dk/artikel/folke
skoleloven-om-
skolebestyrelser 
Se bilag – 2 stk 
 
 

Skolebestyrelsen skal fastsætte udvalgte 
obligatoriske principper jf §44 i folkeskoleloven, 
herunder: 
”Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 
undervisningen” 
”Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens 
og forældrenes ansvar i samarbejdet” 
 
 
Orientering om skolens drøftelser/udvikling af 
skolehjemsamtaler og forældremøder v. skolens 
ledelse 
Gruppedrøftelse: 
Fra skolens side er der et ønske om, at man deler op 
i flere principper, så der udfærdiges et princip om 
skole-/hjemsamtaler og et princip omkring 
forældremøder. I skolen har det pædagogisk 
personale haft et enkelt møde, hvor der har været 
drøftet mål/formål for elev/forældre/lærer. Det 
gennemgående tema i nogle af grupperne var, at få 
forældrene til at være engageret og skabe dialoger 
mellem forældrene 
 
Skolebestyrelsen tilkendegiver; 
-at det er godt at høre, at skolen arbejder med det, 
fordi man i nogle klasser godt kan mærke, det er 
tiltrængt at arbejde netop med form og indhold på 
møder og samarbejde. Der har være rigtig gode 
forældremøder, men det er godt, at der arbejdes med 
det og at man sætter arbejdet i gang både i 
skolebestyrelsen og på skolen. Der er forskellige syn 
på om børn skal med eller ej. Om der skal være 
forskellige tiltage i forbindelse med dette, så som 
fællesspisning.  
 
Opsamling: 
Skolens næste skridt er at finde nogle gode 
oplægsholdere omkring skole-/hjemsamtaler og  
forældremøder og dernæst et udviklingsarbejde i 
forhold til indhold og form osv. Til næste 
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skolebestyrelsesmøde præsenterer skolen et lille 
sammendrag/oplæg omkring de pædagogiske 
overvejelser og drøftelser skolen har omkring 
skolehjemsamarbejdet.  
 
Forældrerepræsentanterne læser de to fremlagte 
principper igennem og kommuniker på skrift 
omkring disse principper og godkendelse af dem. På 
næste møde besluttes det, om der skal nedsættes 
arbejdsgruppe i forhold til arbejdet med principper 
for skole-/hjemsamtale og forældremøder.  
 
 

9 Skolebestyrelsens besøg 
på det første 
forældremøde 

Evaluering- hvad virkede godt, hvad kan gøres 
anderledes til næste år? 
Drøftelse: 
Der var på besøg i 8. årgang og det var godt og 
præcist og fornemmelsen var at forældrene synes 
godt om det.  
Fra skolebestyrelsen var det en god lejlighed til at 
fortælle om arbejdet og opgaver i skolebestyrelsen. 
Det var opfattelsen, at det blev godt modtaget. Det 
var godt at komme ud og hilse på.  
Skolen kunne godt tænke sig at skolebestyrelsen 
fastsatte nogle datoer, hvor møderne skal afholdes. 
Det letter planlægningen. 
Det var rigtig godt med folderne, som man som 
repræsentant kunne tale ind i og sende med hjem. 
Det kunne være godt, at man havde nogle emner 
med, hvor man kunne fortælle om opgaverne, man 
har være igennem i skolebestyrelsen.  

15 
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10 Budgetforliget og 
konsekvenser for 
Læssøesgades Skole 

Orientering om budgetforliget. 
Drøftelser af konsekvenser for Læssøesgades Skole 
Der er udsendt BUnyt omkring budgetforliget. 
Planen er fortsat, at der laves fælles administration 
mellem dagtilbud og skoler 1.1.20 og antallet af 
administrative ledere halveres. Fysisk vil den 
administrative leder sidde på en af skolerne med de 
administrative medarbejdere. Der placeres 
administrative medarbejder på de andre skoler til at 
løse de lokale opgaver.  
Ikrafttrædelsen er rykket til 1.1.20, da der inden skal 
udarbejdes en analyse og denne skal præsenteres for 
politikkerne inden den endelig beslutning tages. 
Reelt vil den præcise afklaring være i efteråret 19. 
Resten kan ses i mail.   

10 



 

11 Forventede regnskab 
2018 og ledelsens 
overvejelser 

Gennemgang af forventet regnskab 2018 v. Ole 
Jeppesen. 
 
Orientering om ledelsens overvejelser ang. kantine 
og renovering af udskoling 
Der fremlægges en oversigt over udgifter til ønskede 
renoveringer og hvad der lige pt. ser ud til at være 
økonomi til.  
Der er et forventet regnskab med akkumuleret 
overskud på ca 900.000 budget i skoledelen. Det 
akkumulerede resultat for SFO forventes at gå i nul. 
Budget 2019 er ukendt. Budgetmodellen for 2020 
kendes ikke.  
Renovering af lofter, lamper og maling i udskoling 
vil koste 1.729.000 kr.  
Der mangler en kantine i udskoling. Hvis en kantine 
etableres vil det forventeligt give en udgift på 
200.000/300.000 kr.  
Skolens forslag er en kantine i udskolingen 
prioriteres lige nu til start 1.1.19 og renoveringen 
besluttes ved budget i 2019 (En del af renoveringen 
vil formodentlig kunne dækkes af overskud fra 
regnskab 2018 og den øvrige del af 
renoveringsudgifterne vil kunne fordeles på budget i 
19 og 20) 
En kantine er vigtigt i udskolingen i forhold til sund 
mad, trivsel og mindre behov for udgang fra skole.  
Lige nu er det et tilbud fra køkkenet med sandwich 
eller en salat, eller en foccaciabolle.   
I skolens evaluering af madordningen, er der data, 
som indikerer at eleverne efterspørger deres gamle 
kantine.  
Bestyrelsen tilkendegiver; 
Det er svært at vælge ud fra noget man ikke ved 
sikkert i forhold til økonomi til renovering. Det 
kunne være godt at undersøge hvorvidt et lån over 
en længere årrække kan gøre det muligt, at få 
ventilation med i renoveringsplanen.  
Det besluttes at renoveringen udsættes og man 
forsøger at kigge på muligheder for finansering af 
ventilation. Der sættes gang i en kantine med noget 
sundt mad, som eleverne kan vælge, i retning af en 
salatbar.  
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12 Evt. Forslag om at høre om vikardækning.  
At høre omkring Rettighedsskole – Lisbjerg Skolen 
er med i det. Kunne vi evt. plukke noget af det for at 
gøre trivsel bedre. Evt. foredrag omkring noget med 
digital problematikker, gaming osv.  
Ønske om at følge op på trafikken 
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Årshjul skolebestyrelsen 2018/2019 
 
28. August 
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,  
Løbe forretningsordenen igennem 
26. september, elevrådsformænd deltager 
Årshjulet gennemgås 
Skolens forventninger til den gode kommunikation 
Princip for kommunikation og skole/hjem-samarbejdet  
Fællesrådet Frederiksbjerg og Langenæs.  
 
Forventet regnskab 2018 og overvejelser omkring budget 2019/evt. investeringer 
 
24 oktober 
Tema - skolehjemsamarbejde 
 10. december, elevrådsformænd deltager 
Lokal udviklingsplan 
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljø 
Tema - elevfravær 
22. januar  
27. februar, elevrådsformænd deltager? (da 28. marts udgår) 
SFOforældreråd deltager? 
Forventede regnskab 2018, Input til budget 2019 
MinUddannelse og PLF, skolens arbejde med det faglige løft 
Trafik  
Sundhed – kost og motion/bevægelse  
 
Udgår-28. marts 
 
8. april 
Afslutning af regnskab 2018, Budget 2019 fremlægges 
Orientering om planlægning af kommende skoleår 
SFOforældreråd deltager? 
 
2. maj elevrådsformænd deltager 
Trivsel  
17. juni 
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 



 

klasseforældreråd 
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling 
Ny kommunikations platform AULA 
 

 
 
 


