Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

onsdag den 14. august kl.
17.30-18.00 håndmadder.

Referat nr. 1 i skoleåret 2019/20.

18.00 – 20.30 møde
Til skolebestyrelsen

Referent.

HK

Tilstede.

Birgitha, Britta, Dorthe, Kirsten, Tatiana, Morten, John,
Louise og Helle

Fraværende med
afbud.

Irina, Lone og Vita

1

Godkendelse af
referat.

Referatet er godkendt

5

2

Godkendelse af
dagsorden.

Dagsorden er godkendt

5

3

Forretningsorden og
konstituering. Se
bilag

Forretningsorden gennemgås. Der er et forslag om at
skrive ind, antal deltagere i bestyrelsen, hvilke roller
har de forskellige, hvem har stemmeret?
Forretningsordenen genbesøges efter konstitueringen.
Inden da laver Louise et udkast og sender rundt.
Herefter aftaler forældrerepræsentanterne hvordan de
konstituerer sig
Følgende medlemmer og indtrædelse genskabt efter
hukommelsen:
Vita 2015/16 ønsker ikke genvalg
Niels er trådt ud
Lone 2017/18
Tatiana 2015/16 – er i overvejelse
Birgitha 2015/16 – ønsker genvalg
Kirsten 2018/19
Dorthe 2018/19
Britta Hjuler 2019/20 – ønsker valg

20

4

Suppleringsvalg 26.9. Suppleringsvalget planlægges.
10
kl 17-17.30
Der er sat en halv time af – interesserede forældre
kommer og får en bid brød. Forud er der et arbejd i at
gøre opmærksom på valget. Louise og nogle
skolebestyrelsesrepræsentanter fortæller om arbejdet og
dernæst kan folk tilkendegive om de ønsker at stille op
og der afvikles valg. Der kan reklameres for det på
facebook, intra og hjemmesiden.
D. 26/9 deltager Birgitha, Kirsten, Britta, Tatiana og
Dorthe

5

Nyt fra ledelsen

Renovering – I udskolingen startes der på 300-gangen
med lofter, lamper og maling. Forventet start i uge 43.

tid

15

Der bliver gennem projekt renoveret fire klasselokaler
på 300-gangen. Der er ikke ventilation med i projektet
mere, men en eller anden form for mekaniske
udskiftning i forhold til CO2. Der bliver lavet lofter,
malet og solafskærmning af vinduer (film). Derudover
er vi i gang med at undersøge hvilke muligheder der er
for istandsættelse af de øvrige klasselokaler. Når vi
kender projektets fulde omfang, økonomi, projektets
størrelse osv. så præsenterer Louise det for bestyrelsen.
Ansættelser – Anders er ansat som pædagog i 3. klasse
og Lene er ansat som pædagog i 0. klasse. Vi skal have
ansat barselsvikar i indskolingen – dansk. Der afholdes
samtaler d. 26. august. – Tatiana vil gerne deltage i
samtalerne. Der er opslag vedr. en pædagogmedhjælper
i en 30 timers stilling og de afholdes formiddag d. 27.
august. Irina spørger i SFO forældrerådet om der er en
repræsentant som vil deltage i samtalerne.
Den 23. august kommer Martin Østergaard, Børn og
Unge Direktør, på besøg på skolen. Han skal i
indskolingen snakke med elever, på gåtur til
udskolingen og blandt andet besøge
kompetencecenteret for DSA.
Kommunikationsarbejdet – ny hjemmeside lanceres
formentlig i uge 38.
D. 29. august optages der video til vores nye
hjemmeside – som skal rette sig til nye forældre som
overvejer, at deres børn skal starte på Læssøesgades
Skole.
AULA formentligt i efteråret.
Skiltning - der er kommet nye skilte op.
6

Nyt fra
formandskabet

Dato for kommende møder og årshjul udkast – er lavet
og er der tilføjelser og ændringer. Årstal rettes – der
mangler datoer for elevrådets og SFO forældrerådets
deltagelse i møderne. Punktet omkring elevrådets
arbejde i ind- og udskolingen flyttes til en dag hvor
elevrådet deltager.
Tilbagemelding vedr. trafik mangler i planen.
Skole og Forældre-kursus/temaften – Skal der
planlægges sådanne aftener for skolebestyrelsen. Der
kigges ind i kataloget til næste møde – hjemmesiden
for Skole og Forældre.
Video om ”Hvad gør jeres skole for at sikre et godt
samarbejde” Det er ønskværdigt hvis et medlem fra
skolebestyrelsen ville deltage og filmes og fortælle om
hvordan vi arbejder med at sikre det gode samarbejde,

10

den gode kommunikation. Det er korte videoklip. De
skal optages d. 29. august mellem 9.00 og 11.30 gode
lokationer kan være skaterbane, Langenæs med de fine
udeområder ”i parken”. Lone deltager – Britta vil
gerne hvis Lone ikke kan.
7

Nyt fra
medarbejderrepr.

Vi er optaget af skolestarten, planlægning af Langenæs 5
Kulturfestival og de kommende forældremøder.

8

Nyt fra elevråd udgår

9

pause

10

Læssøesgades Skoles
elevgrundlag og
organisering

Kort oplæg v LS ang. Klassetyper almen, special,
modtage og visitation og betegnelser, gns elevtal i
visitation 12, i distrikt 21 og i special 8. medarbejder,
ledelse og teknisk/administrativt fællesskab

10

11

Planlægning af
skolebestyrelsens
besøg på de første
forældremøder.
Repræsentant deltager
5-10 min
Se bilag;
klasseforældreråd.
Input til princip
Læs værdigrundlaget
på skolens
hjemmeside.

Fordeling af forældrerepræsentanter til klasserne

40

10

Datoer for første forældremøde:
0a + 0.b + 9.e +9.d+9.f den 21.8 - 0. a og b kl. 17.15 og
special 17.45 – Kirsten
1a den 20.8 kl 17.15 - Dorthe
8.d+8.c+9.c den 28.8. kl. 17.15 - Kirsten
2.a…dato på vej...Tatiana og Britta
3a den 17.9. - Lone
4c den 28.8 kl. 16.00-18 (oplæg fra de 32 om
digitaldannelse i den første time) dernæst alm.
Forældremøde – Birgitha og måske Vita
5c d. 26.8. - Lone
6a+7.a den 18.9. 17.15 – 19.15 - Britta og Birgitha
8a+9.a den 25.9. 17.15 Dorte
Ny viden om det første forældremøde og datoer ved
Helle og Louise. Datoer fordelt.
Hvad kan/skal skolebestyrelsen komme med.
- Hvad laver man i skolebestyrelsen
- Suppleringsvalget d. 26.9 !!!
- Vigtigheden af klasseforældreråd (folder)
Vi finder Niels’ notater og vedhæfter referatet. Vita har
lavet følgende notat:
Praktisk info, hvor mange møder, hvilke opgaver,
forventninger, suppleringsvalg d. 26. september, være
med til at sætte fokus på specifikke emner og selv
bringe emner op. Høres når der laves ændringer på
skolen, selv bringe emner op. Vigtigt at man ikke taler
i enkeltstående sager eller problematikker vedrørende
en enkelt klasse. Hæve det op på et generelt niveau.

Kendskab, indsigt i skolens drift, kultur, dagligdag og
møde andre forældre.
Input til skolebestyrelse fra pædagogiske medarbejdere
til princip for skolehjemsamtaler v LS
Det er godt at skolebestyrelsen kommer til mødet og
det er vigtigt, at de kommer med et relevant indhold.
Det kunne være godt, hvis repræsentanterne kommer
omkring folder og vigtigheden af klasseforældrerådet i
klasserne.
Vi har haft indflydelse på….
Vi har noget på hjertet….
Hver repræsentant orientering sig i forhold til
ovenstående forud for mødet.
Der skal opfordres til at stille op til suppleringsvalget
26.9. kl. 17-17.30
12

Høringssvar.
Se bilag.

Høringsmaterialet skal være indsendt d. 23. august
2019 kl. 12.00.
Materialets indhold drøftes.
I forhold til den øget selvbestemmelse på de nævnte
områder – så giver det god mening. I forhold til valg af
skolebestyrelsen og valg for 2 år er en god ide. Louise
og Lone kigger på et kort svar.

Evt.

Kaninfodring – en opfordring på det første forældre
Louise sørger for at klasseteams forud for
forældremøderne har fået et sæt med foldere.

Årshjul skolebestyrelsen 2018/2019
14. August
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,
Løbe forretningsordenen igennem
26. September
Årshjulet gennemgås
konstituering

20

Forventet regnskab
Princip for forældremøder
AULA
29 Oktober + elevråd
Tema – sundhed i udskolingen
AULA i praksis
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling
11.12+ elevråd
Lokal udviklingsplan
Tema – elevfravær
trafik
20. Februar + elevråd
Input til budget 2018
Min uddannelse og PLF, skolens arbejde med det faglige løft
4.3. fælles arrangement med pædagogisk personale, årsberetning og oplæg udefra evt. om
digital dannelse
20. April
Budget 2018 fremlægges
Orientering om planlægning af kommende skoleår
14. Maj + elevråd
Trivsel
22. Juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
klasseforældreråd
Ny kommunikations platform AULA

