Skolebestyrelsen
Torsdag den 20. februar
skoleåret 2019/20.
Læssøesgades skole kl. 17.30-18.00 håndmadder til de der har tid og lyst

Kl. 18.00 – 20.30 møde

Referent.

Irina

Tilstede.

Lone, Britta, Birgitha, Kirsten, Dorte, John, Louise,
Irina, Mads.
Elevråd og SFOforældreråd er inviteret med

Fraværende med
afbud.

Peter (SFO-råd), Gitte Leone

1

Godkendelse af
referat.

Godkendt

5

2

Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt

5

3

Regnskab 2019 og
budget 2020

Administrationsleder Mads Hansen fremlægger
regnskab19 og herefter budget 2020 til godkendelse.

30

-

tid

Input vedr. brug af tovoksentimer i håndværk
og design

Budgettet er godkendt
4

Nyt fra ledelsen
Dette gøres skriftligt

Høringssvar på indeklimastrategi og udtalelse på
0
kvalitetsrapport er sendt. Se bilag
Der er ansat en AKTpædagog i udskolingen pr 1.2.,
Britta Hjuler deltog i ansættelsesudvalget.
Der er vedtaget en ny tildelingsmodel for skolernes
budgettildeling i Børn og Unge. Det betyder en årlig
nedgang i budgettildelingen for Læssøesgades Skole på
ca 120-180.000 kr. Indfases lempeligt pr 1.8.20. Fuldt
indfaset i kommende budgetår 2021.

5

Nyt fra
formandskabet

Dorte og Lone har deltaget i et projekt om Frederiksalle 5
(trafik, indretning osv), hhv. byvandring og workshop
arrangeret af Teknik og Miljø og Fællesrådet.
Forandringerne starter i 2021.

6

Nyt fra
medarbejderrepr.

Foreslår udgår pga tidsperspektivet i mødet

7

Nyt fra elevråd
Elevrådet fortæller
om dette tema da de
var fraværende ved
forrige møde

sundhedstemaet i udskolingen, som skolebestyrelsen
5
tidligere har spurgt ind til
• Minimumskravet om motion og bevægelse på
gns.45 min pr skoledag for alle elever – de to
repræsentanter oplever ikke så meget bevægelse
i 9. klasser, men de har ikke nået at tale om det i

0

•
•
•

•

elevrådet. Repræsentanterne går tilbage med
spørgsmålet til elevrådet. Punktet tages op igen
14. maj.
Sund kost – tilfredshed med kantinens udbud.
Drikke – vandautomat opsat ved kantinen i
udskolingen – tilfredshed, ønske om en automat
i aulaen.
Aktive og gode sociale fællesskaber i blandt
andet pauserne – et udvalg er i gang i forhold til
at indkøbe grej til skaterbanen. – De yngste
klasser i udskolingen bruger bordtennisbordene
og airhockey i høj grad.
Rygning – eleverne oplever, at færre ryger i år.
Elevrådsrepræsentanterne vil derudover gerne
gøre opmærksom på, at 9. klasse fortsat gerne
nominere elever til forskellige kategorier på
sidste skoledag.

8

pause

Vi skal se udskolingslokalerne på 300gangen

10

9

Temadrøftelse –
elevfravær

Orientering om gældende lovgivning v. LS. Se
vedsendte bilag
Orientering om skolens implementering af gældende
lovgivning – hvordan er sagsgangen.
Orientering om elevfraværsstatistik. Se bilag

25

Skolebestyrelsens drøftelse
Hvad siger data om
Læssøesgades Skole
fra et nationalt,
kommunalt og eget
perspektiv

Den lokal udviklingsplan danner afsæt for skolens
indsatser, som tager afsæt i data trukket på elevers og
medarbejderes faglighed og trivsel og på skolen.
Louise orienterer.

45

Oplæg ved de pædagogiske ledere om skolens arbejde
med det faglige løft gennem indsatser rettet mod lærere
og pædagoger og indsatser rettet mod elever. efteruddannelse, stærkere læringsfællesskaber,
observationer, feedbacksamtaler, fagteam, brug af
vejledere, støttetimer, MOVE og læringskonferencer
11

Orientering fra
skolebestyrelsen til
forældre

input til formandens årsberetning til temaaftenen 4/3
Lone skriver en opfordring til forældrene om at deltage
i arrangementet d.4. marts. Der er lavet et opslag på
facebook, og der bliver lavet en plakat.
Input til beretning:

10

12

Evt.

13

Punkter til kommende
møder

-

Tiltag om sund kost, inddragelse af
udgangstilladelse, fokus på de gode pauser
Trafikken i Åbenrågade om morgenen
Føre tilsyn med håndtering af elevfravær
At bestyrelsen er med til at prioritere midler
(lejrskole, kantine)
Præsentationsrunde til temaaftnen
Principper om skole-hjem-samarbejde og
forældremøde.
Ønske om at få fjernet sit private
5
telefonnummer fra hjemmesiden? Giv besked til
Louise, hvis man ønsker dette.
5

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

20. April + SFOforældreråd
Orientering om planlægning af kommende skoleår
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

Evt:
Inventar-forsøgslokale i udskoling

15

