Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

torsdag den 26. september
kl. 17.30-18.00 suppleringsvalg.
Kl. 18.00 – 20.30 møde

dagsorden nr. 2 i skoleåret
2019/20.

Til skolebestyrelsen

Referent.

IF

Tilstede.

Lone, Britta, Kirsten, Dorthe, John, Helle, Louise, Irina

Fraværende med
afbud.

Birgitha, Morten

1

Godkendelse af
referat.

godkendt

5

2

Godkendelse af
dagsorden.

godkendt

5

3

Forretningsorden og
konstituering.
Se bilag

Forretningsorden gennemgås med de nye tilføjelser og
valgperioden indtænkes.
Herefter aftaler forældrerepræsentanterne hvordan de
konstituerer sig
Følgende er efter valget medlemmer:
Lone valgt 2017/18 for 4 år
Kirsten valgt 2018/19 for 4 år
Dorthe valgt 2018/19 for 4 år
Britta Hjuler valgt 2019/20 for 4 år
Birgitha valgt 2019/2020 for 4 år

40

Suppleant: Gitte Schrøder Leone valgt 2019/20 for 4 år
Skolebestyrelseslisten skal opdateres på hjemmeside og
hos Skole og forældre. LS sørger for dette
Vi skal have taget billeder af bestyrelsesmedlemmerne.
Revidering af forretningsorden:
- Valgperioden kan være 2 eller 4 år.
- Underrette (under stk. 3) ->orientere
- Stk. 5 – det med gult skal stå der
Drøftelse af kravet om, at der skal være et
forældremedlem, der repræsenterer specialklasserne.
Dette er der blevet opfordret til på forældremøderne i
specialklasserne, men der er ikke nogen, der har ønsket
at stille op.
Drøftelse af samarbejde med klubbens bestyrelse.
Forretningsordenen er vedtaget.

tid

Lone fortsætter som formand. Britta bliver
næstformand. Britta inviteres med til næste
dagsordensmøde med Lone og Louise.
5

Nyt fra ledelsen

Underretning ved 15% ulovlig elevfravær pr kvartal

5

Renoveringen i udskolingen begynder i et lokale.
Renoveringen indebærer nye lofter, lamper, maling af
vægge, evt. nye gulve og gardiner og propel i loftet
som ventilation, lyddæmpende opslagstavler. Det
koster ca. 100.000 pr lokale. Det er planen, at der skal
renoveres yderligere fire lokaler på denne måde i
efteråret 2019
Derudover kommer der renovering af fire klasselokaler
i forbindelse med indeklimaprojektet.
Orientering om, hvordan skolen håndterer
forældreklager.
6

Nyt fra
formandskabet

Skolebestyrelsens referater og orientering til forældre
om møderne
- Referatet er et beslutningsreferat
- Efter hvert møde sammenfattes, hvad der skal
sendes ud til skolens forældre som orientering.
- Der findes et onlinekursus på Skole og
forældres hjemmeside. Lone sender link til de
øvrige medlemmer.
- På mødet d.10.12. vil der være oplæg fra Skole
og forældre om ”Skolebestyrelsens samarbejde
og effektive møder”.
- 4.3.20 afholdes fællesarrangement for
medarbejdere og alle forældre om digital
dannelse. Som sidste år kan der gives input fra
forældre og medarbejdere til skolebestyrelsen.

5

7

Nyt fra
medarbejderrepr.

Vi havde en rigtig god Langenæs Kulturfestival med
gode værksteder og engagerede elever.
Den nye tradition om skolernes motionsdag, hvor der
løbes rundt om ”Smørhullet” ved Langenæsstien
fortsættes i år.
Vi arbejder i stærkere læringsfællesskaber, hvor lærere
og pædagoger løbende mødes i mindre grupper og
sparrer om og reflekterer over undervisningen med
fokus på elevernes læring og faglige progression.

5

8

Nyt fra elevråd udgår

9

pause
Nyt om aula og
hjemmeside

10
Louise viser den nye hjemmeside

20

Aula starter op uge 43 for alle forældre i Børn og Unge.
Louise orienterer om informationsmaterialet og
skolebestyrelsen opfordres til at komme med input, til
hvordan forældrene kommer bedst muligt i gang
- Opmærksomhed på kontaktoplysninger på
forældrene, så man kan lave legeaftaler osv.
Hjemmeside – input
- Brug billeder f.eks. af Louise ved ”vores skole”
- Brug citater
- Under forældresamarbejde kan principper for
skole-hjem-samarbejde m.m. lægges
- Overvejelse om elevtallet
- Kan links til login fastgøres i bunden f.eks.?
Princip for
forældremøder
Se bilag

Orientering fra
skolebestyrelsen til
forældre
Evt.

11

Skolebestyrelsens udkast er blevet kvalificeret af
pædagogiske medarbejdere og ledelse.
- Tastefejl rettes
- Princippet vedtages. Når forældresamarbejdet
tages op på et senere møde, drøftes det bl.a.,
hvordan skolen sørger for at få forældrene til at
deltage i møderne. Dette kan evt. give
anledning til en tilføjelse i princippet for
forældremøder.
-

Aula i forhold til kontaktinfo på forældre
Orientering om budget
Princip om forældremøder

15

5

-Britta deltager gerne i udvalgsarbejde m.m. om brug af 5
bygninger osv.

Forventet regnskab
Bilag
fremlægges ved Mads - De 2 markeret til hjemmeside er på et overordnet
Hansen kl 20-20.30
niveau
Se bilag
- Derudover er indberetningerne til
halvårsregnskabet vedlagt.

Punkter til kommende -brug af lokaler/pladsudnyttelse/inventar i
møder
indskolingen. Gerne på et møde, hvor SFOforældrerådet deltager. Bestyrelsen formulerer
forinden, hvad der præcis ønskes en drøftelse af.
- budgetdrøftelser inden 1.1.20
- forældresamarbejde i praksis (på baggrund af
princippet)
- skal der laves en kortere udgave af værdigrundlaget?

30

Årshjul skolebestyrelsen 2019/2020
14. August
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,
Løbe forretningsordenen igennem
26. September
Årshjulet gennemgås
konstituering
Forventet regnskab 2019
Princip for forældremøder
AULA
29 Oktober + elevråd+SFOforældreråd
Tema – sundhed i udskolingen
AULA i praksis
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan
Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling
Billeder af bestyrelsesmedlemmerne.
Skolebestyrelsens tilkendegivelser vdr. budgetprioriteringer
10. december – oplæg 18.30-2030 ved Skoler og Forældre; ”Skolebestyrelsens samarbejde og
effektive møder”
20. Februar + elevråd + SFOforældreråd
Lokal udviklingsplan
Tema – elevfravær
trafik
Min uddannelse og S/PLF, skolens arbejde med det faglige løft
Fremlæggelse af regnskab 2019 og budget 2020
4.3. 17.15-20.15 fælles arrangement med pædagogisk personale, årsberetning og oplæg
udefra om digital dannelse v Skole og Forældre
20. April + SFOforældreråd
Orientering om planlægning af kommende skoleår
14. Maj + elevråd
Trivsel
22. Juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
klasseforældreråd

