
 

Skolebestyrelsen 
Læssøesgades skole 

Onsdag den 24. oktober kl. 

17.30-18.00 håndmadder. 

18.00 – 20.30 møde 

Referat nr. 3 i skoleåret 2018/19. 

 
Til skolebestyrelsen   

 Referent. OS tid 

 Tilstede. Vita, Kirsten, Birgitha, Niels, Helle, Louise, John og 
Ole 

(150) 

 Fraværende med afbud. Tatiana, Lone og Morten  

1 Godkendelse af referat. Godkendt  5 

2 Godkendelse af 
dagsorden. 

Punktet om vikardækning bortfalder, så der er mere 
plads til skolehjemsamarbejde. Vikardækning vil 
blive dagsordensat på et kommende møde.  

5 

3 Nyt fra ledelsen Nye områder og adm.fællesskab i Børn og Unge 
Der er 5 nye område i Børn og Unge – dette vil ikke 
få betydning for skolebestyrelsen arbejde. 
 
Der vil ske en analyse af de administrative 
fællesskaber i løbet af efteråret 2018 og foråret 
2019. 8. maj 2019 vil det være afklaret, hvem der 
skal være administrativ leder på skolen pr. 1. januar 
2020. 
 
Indtil 1. januar 2020 arbejdes der på forskellige 
løsninger af de administrative ledelsesopgaver og -
ansvarsområder. Dette drøftes pt mellem skoleleder 
Louise Schmidt og områdechef Lene Ravn Holst. 
  
LS orienterede endvidere om, at der er slået en 
lærerstilling op med fokus på fysik/kemi. Der er 
samtaler den 12. november og Kirsten har tilmeldt 
sig som repræsentant for skolebestyrelsen.  
 

5 

4 Nyt fra formandskabet Niels Kjer har indstillet alle elever på Læssøesgades 
Skole til kammeratskabsprisen – en pris som er slået 
op i den lokale avis. Begrundelse er, at 
Læssøesgades Skole og eleverne lykkes med at få en 
mangfoldig gruppe til at få et fantastisk 
kammeratskab på tværs af nationaliteter, sprog og 
alder.  
 
Louise Schmidt orienterer om indstillingen til elever 
og personale i starten af november. 
 

5 



 

5 Nyt fra medarbejderrepr. Sidste dag inden efterårsferie har der været 
motionsdag, som var en dejlig dag med godt vejr og 
glade børn.  
 

5 

6 Nyt fra elevrådet - udgår  10 

7 Skolehjemsamarbejde 
Læs side 14-19 som 
forberedelse til 
gruppedrøftlese: 
http://skole-
foraeldre.dk/publikation/
h%C3%A6fte-3-
samarbejdet-mellem-
skole-og-hjem 
 
 
 

Skolebestyrelsen skal have udfærdiget to principper.  
 Princip for skolehjemsamtaler 
 Princip for forældremøder 

 
Punktet indledes med et lille sammendrag/oplæg 
omkring de pædagogiske overvejelser og drøftelser 
skolen har omkring skolehjemsamarbejdet v Helle 
 
Gruppedrøftelser. Formen sættes af LS HK 
 
Opsummering og aftaler, skal der etableres 
arbejdsgrupper? 
 
Fordele, ulemper og idéer til forældremødet og 
skolehjemsamtalen blev vendt. Noterne fra denne 
proces er vedhæftet referatet. 
 
Der etableres to arbejdsgrupper, som udarbejder et 
udkast:  
  
Forældremøde: Vita og Lone 
 
Skolehjemsamtale: Kirsten og Niels  
 
Punktet sættes på til den 22. januar for at skulle 
endelig godkendes i februar.  
 

60 

8 pause  10 

9 Principperne for 
 Underretning af 

hjemmene om 
elevernes udbytte af 
undervisningen” 

 Kommunikation 

Oplæg ved Niels og Lone 
Input fra skolebestyrelsen og beslutning om videre 
forløb.  
 
Begge principper godkendes, men som en del af 
tilsynspligten vil skolebestyrelsen gerne høre, 
hvordan skolen tager hensyn til forældrenes 
forskellige forudsætninger – fx forståelsen af 
MinUddannelse. Dette tages op på et kommende 
skolebestyrelsesmøde.  
 
LS lægger principperne på SkolePorten og intra med 
datoangivelse af godkendelse. 
 
 

20 



 

Der må endvidere gerne skabes en tydelighed i, 
hvornår man benytter skolens inntra og 
MinUddannelse – både for forældre og for elever.  
 
LS følger op på vejledningen på skolens intra til 
MinUddannelse 

10 Vikardækning Punktet er udsat til et kommende bestyrelsesmøde.  20 

11 Evt. Langenæs Børneby: Inddragelse af lokalområdet er 
på vej, hvilket har været et af målene med 
indskolingen. 
 
Kantine: Forventningen er, at der kommer et 
kantineudsalg fra 1. januar 2019 som man kender fra 
tidligere. Det er køkkenet fra dagtilbuddet, der vil 
stå for køkkenet ud fra kost og måltidsfilosofien i 
Langenæs Dagtilbud. Årstidens grøntsager, økologi 
og varieret kost og smagsoplevelser. 
Det blev foreslået, at alle elever i en periode (fx i 
uge) får mulighed at smage på maden.  

5 

 
 

 
 

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 
Vikardækning  
 10. december, elevrådsformænd deltager 
Fællesskabsregler og brug af mobiltelefon 
Lokal udviklingsplan 



 

Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljø 
Input fra Rettighedsskole - Lisbjerg 
Tema – elevfravær 
 
22. januar  
Tilbagemelding om lejrskoler 
Vikardækning – punktet fra d. 24.10.18 dagsorden 
Princip for skolehjemsamtaler og princip for forældremøde. Udkast fremlægges fra udvalg 
27. februar, elevrådsformænd deltager? (da 28. marts udgår) 
SFOforældreråd deltager? 
Forventede regnskab 2018, Input til budget 2019 
MinUddannelse (oplæg om brugen af systemet) og PLF, skolens arbejde med det faglige løft 
Trafik  
Sundhed – kost og motion/bevægelse  
Princip for skolehjemsamtaler og princip for forældremøde fremlægges fra udvalg til 
godkendelse 
 
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  
Digital dannelse 
17. juni 
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 
klasseforældreråd 
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling 
Ny kommunikations platform AULA 
 

 
 
 


