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Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

Torsdag den 14. maj 

Kl. 18.00 – 20.00 møde over Microsoft Teams-

møde 

skoleåret 

2019/20. 

 

 Referent. Irina tid 

 Tilstede. Lone, Birgitha, Britta, Gitte, John, Kirsten, Nora, Irina, 

Louise 

5 

 Fraværende med 

afbud. 

  

1 Godkendelse af 

referat. 

Godkendt 0 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

Godkendt 0 

3 Nyt fra ledelsen Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg vedr. stilling 

dansk/musik-udskolingslærer. 

Birgitha deltager i ansættelsesudvalget. 

 

Senere skal vi slå endnu en stilling op. Disse samtaler 

holdes formodentlig 23.6. Her vil Lone kunne deltage. 

 

Vi glæder os til, at renoveringen er færdig i 

udskolingen, det bliver virkelig flot. 

5 

4 Nyt fra 

formandskabet 

Intet at meddele 5 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Eleverne trives under de nuværende rammer, hvor de er 

rigtig meget sammen med deres faste lærere. Det har 

været svært for eleverne at skulle blive i de samme, 

små grupper. Dette er ikke længere et krav, nu kan de 

lege med alle klassekammerater, og det er en stor 

fordel. 

 

Fagfordelingen er ved at være færdig. Den er i år blevet 

gennemført virtuelt. Næste skridt er skemalægning. 

5 

6 Elevråd fortæller Hvordan har udskolingseleverne oplevet 

nødundervisning før og efter påske og det sociale 

fællesskab. Hvordan ser eksempelvis en skolehverdag 

ud nu? 

Hvad fungerer godt med den anderledes undervisning? 

Hvad kan ikke lade sig gøre for tiden? 

 

Inden påske fik eleverne en oversigt over 

opgaver/lektier og google meet møder, men der var 

ellers ikke tider på, hvornår eleverne skulle arbejde. 
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Efter påske fik eleverne et skema med timer fra 8-13, 

hvor der var virtuelle møder med lærerne, og hvor der 

blev noteret fravær. Der blev holdt gruppemøder, som 

læreren blev inviteret ind i, så der kunne stilles 

spørgsmål m.m. 

I længden var det rart, at der var en tidsramme for, 

hvornår man skulle opgaver. Det fungerede godt, at 

lærerne kom rundt til de virtuelle møder for at hjælpe. 

Det meste skolearbejde har været muligt at gennemføre 

virtuelt, inkl. projektarbejde og fremlæggelser. 

Der har været sat tid af til løse småsnakke undervejs for 

at støtte op om det sociale. 

9. klasse er spændt på, hvordan det ender med sidste 

skoledag. 

7 Orientering om 

yderligere genåbning 

 

Udmelding fra statsministeren? 

Samarbejde med UngiAarhus om særligt udsatte børn 

og unge 

 

Øget opmærksomhed på unge, der hænger ud rundt 

omkring og laver hærværk m.m. FU øgede derfor 

aktiviteten omkring særligt udsatte og sårbare børn og 

unge. Den yderligere genåbning har betydet på 

Læssøesgades Skole, at fokus i stedet er på at få alle 

elever fra 6.-9. klasse tilbage på skolen. Skolen har haft 

god kontakt til alle familier under fjernundervisningen. 

 

Louise gennemgår retningslinjer for næste fase af 

genåbningen. 

Vi arbejder med en fysisk mødetid på fem timer for alle 

årgange (8-13 eller 8.30-13.30). Forældre og elever i 

6.-9. klasse får besked om skemaer m.m. fredag. 

30 

8 Orientering om  

særlige forhold 

vedrørende 9.kl 

Folkeskolens afgangsprøver, 

uddannelsesparathedsvurdering, dimission og sidste 

skoledag 

 

Prøverne er aflyst, standpunktskarakterer gives midt i 

juni. De ophøjes til eksamenskarakter i bundne og 

udtrukne prøvefag. 9. klasse skal fortsætte i skole frem 

til sommerferien.  

9. klasses afsked med folkeskolen markeres torsdag 

d.25. juni. Der vil være et fælles virtuelt 

underholdningsprogram og herefter afvikles dimission 

lokalt efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Elevrådet spørger til karamelkast og show. 

Karamelkast er ikke muligt, da der ikke må deles ud. 

Louise eller Helle inviterer 9. årgang til et møde, hvor 

det kan aftales, hvad der kan gøres. 
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Uddannelsesparathedsvurdering rykkes for 9. klasse til 

juni og for 8. klasse til næste skoleår. 

9 Orientering om 

skolehjemsamarbejde. 

Se gældende 

principper i bilag 

Hvordan ser skolehjemsamarbejdet ud i dette forår - 

elevplaner, skolehjemsamtaler, hvordan kan forældre 

støtte op om læring, lektier, den faglige udvikling og 

det sociale fællesskab.  

Netværksmøder 

 

Der afholdes virtuelle skole-hjemsamtaler frem til 

sommerferien. De elevstyrede samtaler må vente, til vi 

igen kan holde samtaler på skolen. 

Netværksmøder gennemføres som fysiske møder. 

 

Vi tager punktet op igen, når elevstyrede samtaler har 

været gennemført i næste skoleår. 

30 

10 Chromebooks - 

Drøftelse af 

skolebestyrelsens 

næste skridt 

Se bilag 

Efter sommerferien i 2020 vil alle elever i de 

aarhusianske folkeskoler fra 2. til 10. klasse møde ind 

til en hverdag med let og fri adgang til en computer. De 

får stillet en personlig Chromebook til rådighed, som 

de kan bruge i skoletiden og derhjemme, indtil de 

forlader folkeskolen. Det giver alle elever lige adgang 

til it-udstyr og mere fokus på den pædagogiske 

undervisning i timerne, når det giver mening. 

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler, 

værdigrundlaget og udarbejder principper. 

Hvad er skolebestyrelsens næste skridt i relation til 

udrulning af chromebooks? 

 

Lone og Gitte kommer til næste møde med et udkast til, 

hvordan chromebooks kan skrives ind i 

fællesskabsreglerne. 

15 

11 Evt. Spørgsmål vedr. skolestartere, der har ønsket anden 

skole. Forslag om at skolebestyrelsen på Læssøesgades 

Skole tager kontakt til Hasle Skoles skolebestyrelse for 

at få gode ideer. 

5 

12 Punkter til kommende 

møder 

Hvis vi kan mødes fysisk næste gang, kan vi arbejde på 

en sommerfrokost. 
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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 

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 og data på skolen 

 

Tema – elevfravær 

Ny bekendtgørelse om elevers fravær i undervisningen. Notering og registrering af 

elevfravær. 3 kategorier, underretningspligt og samarbejde 

 

Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan 

 

Min uddannelse og S/PLF, skolens arbejde med det faglige løft 

Uvm dashboards 

 

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 

 Hvordan fungerer 

elevrådet i henholdsvis 

indskoling og udskoling ? 

– skolebestyrelsen spørger 

nysgerrigt 

Louise orienterer om elevrådet i indskolingen. 

Elevrådet fortæller om deres arbejde i udskolingen 

15 

20. April + SFOforældreråd 

Orientering om planlægning af kommende skoleår 
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Visionen for indskolingsbyggeriet og den pædagogiske dagligdag. (brug af 

lokaler/pladsudnyttelse/variation i undervisningen) 

 

14. Maj + elevråd 

Trivsel  

Lektier og lektiecafe, skolereformens intention. Hvad siger forskning om læring og 

skolehjemsamarbejdet og lektieperspektivet. Forældreinddragelse i at støtte op omkring 

barnets læring. 

forældresamarbejde i praksis- forældremøde og skolehjemsamtaler 

22. Juni 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 

Klasseforældreråd 

Trafik – hvad sker der forskellige steder vedr. cykelsti og fortorv.  

Inventar-forsøgslokale i udskoling 

 

 

Evt: 

 

 

 


