
 

Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

onsdag den 14. juni 

17.00 – 18.00 møde 

Spiser ude bagefter 

referat nr. 8 i skoleåret 2020/21. 

 

 

 Referent. Louise tid 

 Til stede. Birgitha, Dorte, Helle, Kirsten, Gitte S, Louise  

 Fraværende med 

afbud. 

Gitte D  

1 Godkendelse af 

referat. 

 0 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

 0 

3 Nyt fra ledelsen Ansættelsessamtaler og dialogmøde med rådmand er 

meldt ud. 

Dorte kan evt. være med i første samtale og Gitte S måske 

i nr. 2 samtale 

0 

4 Nyt fra 

formandskabet 

Overvejelser over hvordan vi får skabt et godt rum for at 

bestyrelsen kan få delt overvejelser og optagethed. Sættes 

på som punkt til det første møde i næste skoleår.  

5 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Udgår 0 

6 Elevtrivselsmåling 

og 

undervisningsmiljø

handleplan 

 

Orientering om elevtrivselsmålinger og skolens arbejde med 
undervisningsmiljøvurdering og handleplan. 
Udkast fremlægges ved Helle Villadsen, herefter drøftelse. 
Input modtages og bruges i det videre arbejde sammen med 
pædagogiske medarbejdere i uge 31 
 
Alle skoler er forpligtet på at lave en kortlægning af elevernes 
undervisningsmiljø, det sker gennem de obligatoriske 
nationale og kommunale elevtrivselsmålinger fra 2019 og 
2020. Efterfølgende laves en handleplan. 
2. juni 2021 har pædagogiske medarbejdere arbejdet med 
handleplanen 
De udvalgte punkter, der skal arbejdes med: 
Elevernes oplevelse af ro i undervisningen og 
medbestemmelse 
Lys, luft, temperatur i lokaler og nye møbler 
Toiletter nævnes, men de er blevet renoveret i mellemtiden 
 
Der er ikke tegn på problemer med mobning, og elevernes 
synes, skolens udsmykning er ok 
Udskolingen 7.-9. har en oplevelse af kedelig undervisning, 
hvilket svarer til den kommunale gennemsnitlige oplevelse 
blandt alle elever på Aarhus skoler 
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Handleplanen bygges op med mål og indsatser og skal bruges i 
en involverende proces med personalet, så den kan leve i 
skolehverdagen. 
 
Skolebestyrelsen kvitterer for fremlæggelsen 

 Opsamling fra 

sidste 

skolebestyrelsesmø

de  

Orientering v Gitte S. 

Det aftales at principperne sættes på de kommende 

dagsordner. 

 

Kommentarer til revidering af princip for 

klassesammenlægning: 

 

En klassesammenlægning er almindeligvis betinget af, at 

der på en årgang er for få elever i en eller flere klasser. 

Klassesammenlægning hviler på Folkeskolelovens 

bestemmelser. Det betyder, at der dannes en klasse for 

hver 28 elever. Elevtallet i en klasse må ved skoleårets 

begyndelse ikke overstige 28 elever. 

 

Beholdes: 

Klassesammenlægning kan både ske af pædagogiske 

årsager og af økonomiske grunde, når årgangens samlede 

elevtal er for lavt. 

 

Ledelsen har stor opmærksomhed på de eksisterende 

faglige og sociale relationer i de berørte klasser. 

Klasseændringsprocessen tager derfor afsæt i skolens 

vision om at skabe respektfulde fællesskaber. Det sker 

med fokus på tryghed og gennemsigtighed for de 

involverede elever, forældre og lærere.  

 

Tilføjes: 

Elevtallet i en klasse må jf Folkeskolelovens § 17 normalt 

ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Der kan dog 

søges dispensation op til den 30. elev ved 

kommunalbestyrelsen i løbet af skoleåret. 

 

Forslag som arbejdes videre med: 

Der skal arbejdes videre med formålet og målet. 

Målet handler om at lave en god overgang i 

sammenlægningen og en tryg proces for forældre og 

elever 

 

Princippet revideres af Birgitha og Gitte S og sendes rundt 

til gruppen, og så tages det op til næste møde 

5 

8 Revidering af 

princip om 

Princippet om klassesammenlægninger er revideret af 

Gitte og Birgitha.  

Kan det godkendes i skolebestyrelsen? 
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klassesammenlægn

ing 

11 Evt. intet 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 strategi – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression 

Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber 

 

28. april  

Princip gennemgang 

Næste skoleår 

  

14. Juni start 17.00 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser – LS skriver ud i slutjuni 

Klasseforældreråd 

Elevråd er med første 45 min Tema – elevtrivsel 

Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan 
Aftenmøde 2. juni kommer undervisningsmiljøvurdering og handleplan på og evt. opfølgning til pæd 
dage. 
Undervisningsmiljøvurdering og handleplan fremlægges i bestyrelse 14. juni  

 

 

 

 

 

 

Bruttoliste til opfølgning: 

 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde, emner til årshjul og temadrøftelser 

 

 

Skolens strategi – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression (for alle elever) – 

læringskonferencer 

 

Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber 

 

Mental Sundhed – mindre psykisk sårbarhed – hvordan passer det ind i trivselsarbejdet, 

læringsmiljøet, fællesskabsreglerne, kulturen 

 

Understøtte bevægelse, opbevaring af skateboard og løbehjul, grej,  

 

 

 

 

 

 


