Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Onsdag den 27. januar
18.00 – 20.30 møde

Dagsorden nr. 5 i skoleåret
2020/21.

Referent.

Irina

tid

Til stede.

Gitte L., Britta, Dorthe, Gitte D., Birgitha, Kirsten, Mads,
Louise, Irina

Fraværende med
afbud.

Else

1

Godkendelse af
referat.

godkendt

5

2

Godkendelse af
dagsorden.

Ingen kommentarer

0

3

Nyt fra ledelsen

Coronaupdatering og ansættelser

10

Distriktsklasser er hjemsendt. Modtage- og specialklasser
har undervisning på skolen efter almindeligt skema.
I nødpasningen i SFO har vi ca. 20 børn til
pasning/undervisning.
I udskolingen har vi et par elever fra distriktsklasser, der
efter aftale med hjemmet møder op til undervisning med
hjælp fra personale i udskoling og klub.
Lærerne i distriktsklasserne underviser enten hjemmefra
eller fra skolen, hvis det er nødvendigt.
Der holdes løbende virtuelle personalemøder med fokus
på medarbejdertrivsel og kollegialt sammenhold.
Ros til personalet fra forældrerepræsentanterne.
Der er ansat to barselsvikarer. Derudover har vi haft en
stilling slået op til en matematiklærer i udskolingen.
Denne stilling måtte vi dog besætte internt pga. udvikling
i økonomien. Dette uddybes i et senere punkt.
4

Nyt fra
formandskabet

Stor ros til lærerne, der tager sig af den virtuelle
undervisning.

0

5

Nyt fra
medarbejderrepr.

Alle medarbejdere klør på enten på skolen eller
5
hjemmefra. Det har stor værdi, at der er en leder tæt på for
det personale, der er på skolen, fordi der opstår mange
spørgsmål i forhold til coronaretningslinjer,
nødundervisning osv.
Det giver mening at mødes virtuelt for at styrke det
kollegiale sammenhold.

Nyt fra elevrådudgår
6

Fremlæggelse af
reviderede
indsatser m
renovering

0
Der er i løbet af slut december og frem til 10. januar sket 15
en stigning i udgifter til specialklasseelever pga
nyindstillinger. Skolen skal betale for specialklassepladser
for de elever, der bor i vores skoledistrikt. Det har ikke
økonomisk betydning i denne sammenhæng, at vi har
specialklasser på skolen, da de finansieres på anden vis.
Pga. ændringer i økonomien er der behov for at tage de
kommende renoveringer i et mere moderat tempo.
PLC flyttes til to sammenlagte lokaler på 200-gangen.
Musiklokalet flyttes til PLC.

7

Fremlæggelse af
budget 2021

Mads Hansen fremlægger budget 2021 efter det har været
præsenteret i medarbejderudvalg (MED 25.01).
Mulighed for afklarende spørgsmål og kommentering

30

Bestyrelsen godkender budgettet for 2021
8

pause

9

Skolens
elevgrundlag

10
Data på Læssøesgades Skoles elevsammensætningen
gennem de sidste 10 år bestående af modtageklasseelever,
specialklasseelever og distriktselever og egenandelens
udvikling fremlægges.

10

”Flere i folkeskolen” initiativ i Børn og Unge, hvor det
10
politiske formål er at øge andelen i folkeskolen kontra
privatskolen. Der er blevet indsamlet og analyseret
kvalitativt og kvantitativt data fra alle skolerne omkring
skolernes egenandel og privatskoledel. Data er blevet
drøftet til skoleledernetværksmøde og rapport fremlægges
på rådmandsmøde start 2021
Drøftelse omkring Læssøesgades Skoles størrelse,
30
elevsammensætning og egenandel.
-hvad kunne være det ideelle scenarie for driften og
udviklingen af skolen, elevperspektivet og
medarbejderperspektivet?
-skal der sættes særlige handlinger i værk, eller er
situationen ok, som den ser ud?
-hvad gør skolen i forvejen i samarbejdet med dagtilbud?
-hvis elevernes relationer skal udvides fagligt eller socialt,
hvilke løsninger kan så findes?
Vi tager punktet op løbende i forhold til nye initiativer.
Det blev på mødet bl.a. drøftet, at det var en mulighed, at
forældrerepræsentanter også deltager på
informationsmøder med forældre i dagtilbuddet.

10

Kommunikationsst Punktet udgår
rategi

5

11

100års fødselsdag

15

Fremlæggelse af medarbejderforslag
Bestyrelsens drøftelse og input ønskes til den videre
planlægning
Fejringen foregår i september 2021.
Udkast fra medarbejderudvalget: Temauge om Danmark
gennem årtierne. Invitere forældrene ind til 100-års
fødselsdag og præsentere, hvad eleverne har arbejdet med.
På en scene vil eleverne vise dans, sang, teater osv.
Skateparken kan opdeles i områder til de forskellige årtier.
Mad, drikke, fødselsdagskage.
Input fra bestyrelsen:
- Inddrage kulturinstitutioner (Den Gamle By osv)
- Få historien i medierne
- Dorte og Gitte L melder sig gerne til arbejdet.

12

evt

Forslag om en beskrivelse af bestyrelsesrepræsentanternes 5
rolle i ansættelsesudvalg
Spørgsmål til elevrådenes mødeaktivitet under
hjemsendelsen
Forespørgsel fra Louise vedr. fysiske SB-møder.
Opbakning til fysiske møder, såfremt de kan overholde
retningslinjerne, hvilket de kan for nuværende.

Årshjul skolebestyrelsen 2020/2021
17. August
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?

27. januar +elevformænd + SFO
100års fødselsdag
Budget 2021 fremlægges
Elevgruppens sammensætning og Læssøesgades Skoles image, egenandel – sammenhæng
med skoleårets planlægning
Tema om at øge andelen af børn fra eget distrikt (Hasle Skole, inspiration?)
Kommunikationsstrategi og -plan
16. marts + SFOforældreråd + elevformænd
Orientering om planlægning af kommende skoleår på kort og lang sigt
Tema – elevfravær. Tværfaglig fraværsindsats fra politisk regi (MSB MBU)
Skolens strategiplan – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression
Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber
28. april
Tema – elevtrivsel
Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan
14. Juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser
klasseforældreråd
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde

