
 

Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

Tirsdag den 3. november 

Håndmadder 17.30  

18.00 – 20.30 møde 

Dagsorden nr. 3 i skoleåret 

2020/21. 

 

 

 Referent.  tid 

 Til stede. Britta, Dorthe, Else, Gitte S (virtuelt), Birgitha (virtuelt), 

Louise, Irina 

 

 Fraværende med 

afbud. 

Elevråd 

SFO-forældreråd (er ved at blive dannet) 

 

1 Godkendelse af 

referat. 

godkendt 5 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

godkendt 5 

3 Nyt fra ledelsen Louise har forud for mødet sendt en opdatering til 

bestyrelsen om, hvad der sker for tiden.  

Coronahændelser kommer i nogle perioder og mindre i 

andre afhængigt af, om der er smittede på skolen osv. 

Medarbejderne bruger også tid og opmærksomhed på at 

følge retningslinjer m.m. 

Hvis en klasse sendes hjem, etableres der nødundervisning, 

og formandskabet orienteres. 

 

Der sker for tiden en del ansættelser. Pga f.eks. barsel, 

efterløn og lærere der er frikøbt til andre opgaver.  

Forslag om fotos af nye medarbejdere på aula, så 

forældrene kan se det. Det kan give mening i forhold til den 

klasse, der får den nye lærer, at læreren præsenterer sig på 

aula med et billede. Især i disse tider, hvor forældrene ikke 

kommer på skolen. 

 

 

På rådmandens foranledning er Børn og Unge ved at 

udarbejde vision på fritidsområdet opdelt i SFO og FU. 

SFO-lederne har været inddraget, og nu skal det 

færdigskrives og sendes i høring – også i skolebestyrelsen. 

Sideløbende revideres rammerne for mål- og indhold. Dette 

arbejdes der i forvejen med i SFO til efterfølgende 

behandling i skolebestyrelsen, men nu afventer vi de nye 

rammer. 

 

10 

4 Nyt fra 

formandskabet 

Gitte har deltaget i møde om fraværsindsats. 

 

Britta bringer trafiksituationen på Åbenrågade op.  

5 



 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Ros fra medarbejderne til ledelsens håndtering af og 

orientering om retningslinjerne vedr. corona. 

 

Positiv modtagelse af planerne om fysiske forbedringer inde 

og ude i begge afdelinger. 

 

Forslag om at stille forslag til teknik og miljø om 

medarbejderbetalingsordning af parkering. Gitte S vil gerne 

undersøge sagen. Det kan bringes op igen på et senere 

møde. 

5 

6 Nyt fra elevråd Indskolingens elevråd har holdt møde og er kommet med 

mange input (i mange forskellige retninger). De går meget 

op i elevrådsarbejdet. Irina gennemgår deres ønsker og ser, 

hvad der kan lade sig gøre. 

 

Louise har givet en tilbagemelding til elevrådet i 

udskolingen på baggrund af deres ønsker: 

vandautomat (er her, mangler blot fodpedal), ophæng til 

løbehjul (er på vej), bedre stole, hyggelige klasselokaler (vi 

arbejder med læringsmiljøerne), mere ”børnevenligt” mad 

til salg (er i proces), renere toiletter (der kommer rengøring 

igen midt på dagen), fokus på affaldssortering (kommer 

snart i hele Børn og Unge), pauser indenfor (der kommer en 

ny pauseordning, hvor klasserne er inde på skift i 

vinterhalvåret, da der ikke er plads til alle udenfor med den 

korrekte afstand, når vi ikke må bruge boldbanerne). 

 

Forslag om at orientere forældre (og medarbejdere) om 

elevrådets ønsker og skolens arbejde med dem. 

I indskolingen kan lærerne også hjælpe 

elevrådsrepræsentanterne med at fortælle deres 

klassekammerater om møderne. 

10 

7 Oplæg om 

skolens vision 

LS holder oplæg om vision, mål og indsatser 

 

45 

8 pause  10 

9 Tema – sundhed i 

udskolingen, 

opfølgning fra 

sidste år og tema 

om håndtering af 

mobiltelefon og 

chromebooks 

Orientering om madordning – der afholdes inden længe et 

møde om udbuddet af mad. 

Opmærksomhed på mad, der både og sund og interessant 

for udskolingseleverne og på om informationerne kommer 

ud til alle. 

 

Bevægelse: I indskolingen er der bevægelsesbånd. I 

udskolingen er det integreret i den faglige undervisning.  

 

Frikvarter: Alle skal ud af klasselokalerne i pauserne, så vi 

kan lufte ud, og så eleverne kan være fysisk aktive. Når der 

ikke er corona, er det også et mål, at de møder hinanden på 

kryds og tværs i fælles aktiviteter.  

25 



 

 

Orientering om hverdagen i indskoling og udskoling med 

mobiltelefon og chromebooks ved pædagogisk leder: 

Chromebooks skal medbringes opladt hver dag og 

opbevares i sleeves. Dørene låses, når de går til frikvarter. 

Telefoner indsamles når undervisningen starter. I 

udskolingen har nogle klasser telefonerne i pauserne. Dette 

besluttes af det pædagogiske personale i forhold til, hvad 

der pædagogisk giver mening. 

10 Opfølgning på 

fællesskabsregler

ne. 

Se bilag 

Skolebestyrelsen drøfter fællesskabsreglerne og justerer 

eventuelt (og gerne i en proces med involvering af skolens 

personale og ledelse) 

Ledelsen foreslår ændring vedr. mobiltelefoner 

➔ Indskoling: Mobiltelefoner samles ind ved 

skoledagens start og udleveres, når skoledagens 

slutter. Den opbevares i tasken i SFO-tid. 

➔ Udskoling: Mobiltelefoner samles ind ved 

undervisningens start. 

Opbakning til dette fra bestyrelsen. 

 

Opmærksomhed på, om eleverne også kender til 

fællesskabsreglerne. Skolebestyrelsen opfordrer til, at 

lærerne gennemgår dem i klasserne. Derudover kan de 

lægges på hjemmesiden sammen med værdigrundlaget. 

 

Fællesskabsreglerne indeholder det formelle krav til 

skolebestyrelsen om fastsættelse af ordensregler og 

herunder sanktionsmuligheder 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/ordensregler-og-

v%C3%A6rdiregels%C3%A6t 

 

25 

11 evt Der er lige nu et stillingsopslag, hvor vi søger en dansklærer 

i en af modtageklasserne i indskolingen. Samtaler er torsdag 

d.19.11. Dorte kan deltage. 

 

Skolen er i gang med at få gode ideer til erstatninger for 

julemarked, juleafslutning, skolefest osv. 

5 

 

 

 
 

Årshjul skolebestyrelsen 2020/2021 
 

17. August 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/ordensregler-og-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/ordensregler-og-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t


 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,  

Løbe forretningsordenen igennem 

8. oktober +elevformænd 

Årshjulet gennemgås 

Evaluering af tiden med nødundervisning og nedlukning før sommerferien og 

skolehverdagen med smitteforebyggelse pr 1.8.20 

Hvordan fungerer elevrådet i henholdsvis indskoling og udskoling.  

Tema om demokrati og elevindflydelse 

Tema – læringsmiljøer, rumvejleder 

3. november + SFOforældreråd + elevformænd  
Tema – sundhed i udskolingen, opfølgning fra sidste år 

Mobiltelefon og chromebook – opfølgning på fællesskabsreglerne. -mens elevrødderne er 

med. 

 

14. december 

Input til budget 2021 

Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis? 

 

Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan 

Tema – elevfravær 

 

 

27. januar +elevformænd 

100års fødselsdag 

Skolens strategiplan – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression 

 

Tema om at øge andelen af børn fra eget distrikt (Hasle Skole, inspiration?) 

Kommunikationsstrategi og -plan 

16. marts + SFOforældreråd + elevformænd  
Budget 2021 fremlægges 

Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber 

Orientering om planlægning af kommende skoleår 

28. april  

Tema - elevtrivsel  

14. Juni 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 

klasseforældreråd 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


