
 

Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

Videomøde 

Torsdag den 19. august 

18.00 – 20.30 møde 

Håndmadder 17.30-18 

dagsorden 1 i skoleår 21.22 

 

 

 Referent. IF tid 

 Til stede. Britta, Gitte S, Dorthe, Kirsten, Irina  

 Fraværende med 

afbud. 

Gitte D., Birgitha, Louise  

1 Godkendelse af 

referat. 

Intet til referat 0 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

Princip for klassesammenlægning udskydes til næste 

gang. 

 

Pkt.9 om fleksibel brug af konvertering af undervisning 

udskydes. 

0 

3 Nyt fra ledelsen Sendt skriftligt, spørgsmål til afklaring kan stilles 5 

4 Nyt fra 

formandskabet 

Kommer i senere punkter 0 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Personalet er kommet godt i gang efter sommerferien, og 

der er kommet nye, gode kolleger. Forhåbentlig kommer 

der snart endnu en personalerepræsentant i 

skolebestyrelsen. 

5 

6 Drøftelse af 

skolebestyrelsens 

møder og arbejde 

ved Britta og Gitte 

 

Udskudt 

Forretningsorden ridses op. Se bilag 

Overvejelser over hvordan vi får skabt et godt rum for at 

bestyrelsen kan få delt overvejelser og optagethed. 

Fælles forventningsafstemning.  

 

Hvordan skal møderne holdes i forhold til form og 

indhold? 

Skal der foretages justeringer i dagsordensskabelonen? 

 

Drøftelse af behovet for suppleanter, da bestyrelsen ved 

afbud bliver meget få mennesker til møderne. På 

forældremøderne opfordres der til, at der er forældre, der 

stiller op som suppleant. Der opfordres også til det på 

aula. 

40 

7 Oplæg til årshjul  Årshjul-udkast gennemgås og forslag til temaer drøftes? 

Alle bedes inden mødet gøre sig overvejelser om vigtige 

temaer til drøftelse i skolebestyrelsen.  

Årshjul-udkast kan ses nederst i denne dagsorden. 

Her er formandskabets ideer: 

• Evaluering af skolebestyrelsens arbejde, emner til 

årshjul og temadrøftelser 
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• Skolens strategi – fokus på læringsmiljøer, elevfravær 

og faglig progression (for alle elever) – 

læringskonferencer 

• Tema – faglig progression og stærkere 

læringsfællesskaber 

• Tema – elevtrivsel (Elevtrivselsmåling og 

undervisningsmiljøhandleplan) 

• Tema om demokrati og elevindflydelse, herunder 

samarbejdet mellem elevråd og skolebestyrelse 

(Understøtte bevægelse, opbevaring af skateboard og 

løbehjul, grej) 

• Tema – sundhed (Fysisk og mental Sundhed – mindre 

psykisk sårbarhed – hvordan passer det ind i 

trivselsarbejdet, læringsmiljøet, fællesskabsreglerne, 

kulturen) 

• Tema – læringsmiljøer, rumvejleder, status og 

tilbagemelding fra læringsmiljøgruppen 

• Tema - madordning i indskoling og udskoling 

• Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis? – del 

af Sundhedstemaet 

• Tema om kommunikationsstrategi og -plan herunder 

at øge andelen af børn fra eget distrikt (Hasle Skole, 

inspiration?) Kan vi få fortalt nogle gode fortællinger 

om skolen i løbet af året? 

• Tema – elevfravær. Tværfaglig fraværsindsats fra 

politisk regi (MSB MBU) 

 

Tilføjelser: 

• Vision for fritidsområdet (med deltagelse af SFO-

forældreråd) 

• En skole på to matrikler: Hvordan øger vi 

sammenhængen mellem de to afdelinger? Herunder 

prioriteringen af udeliv. (med deltagelse af elevråd). 

Hænger også sammen med at tiltrække distriktsbørn, 

fordi det kan have betydning for forældrenes valg, om 

skift fra ind- til udskoling for eleverne opleves som et 

skoleskift. 

• Sikker skolevej (kan evt. tages under at øge 

egenandelen af distriktsbørn/kommunikationsstrategi, 

da det kan have betydning for skolevalg) 

• Overvejelser om nogle af temaerne hænger 

sammen/kan lægges sammen under temaer som 

”læringsmiljøer”, ”sundhed” osv. 

• Lægge madordning, digital dannelse, trivsel og evt. 

flere ind under sundhedstema 

• Evaluering af bestyrelsens arbejde slettes som tema og 

lægges ind under det punkt, der udskydes om samme 

emne til næste møde. 
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9 Indledende 

drøftelser om 

fleksibel brug af 

konvertering af 

understøttende 

undervisning. 

 

Udskudt 

Se link og 

 find pdf 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/21060

1-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-

fagligt-loeft-i-2021 

 

Se side 2 og 3 i aftaleteksten om konvertering af 

understøttende undervisning 

Forskellige scenarier fremlægges af skoleledelsen ud fra 

klassernes aktuelle skemaer. 

Drøftelse af fordele og ulemper i skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsens holdning tilkendegives til videre 

drøftelse i MED og med personalet 
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10 Planlægning af 

skolebestyrelsens 

besøg på de første 

forældremøder.  

 

 

Husk at tjekke egen kalender, så datoerne kan fordeles på 

mødet. Forælderrepræsentant deltager 5-10 min hos hver 

klasse. Møderne holdes indenfor tidsrummet 17-19.15. 

Dette koordineres snarest. 

 

Tirsdag 24.8: 7.c, 9.g og 9.f 17-19 Gitte D. 

Torsdag 26.8.: 6.c, 5.e og 5.d 17-18.30 Dorthe (evt. 

Birgitha 6.c) 

Mandag 30.8: 0.a og 1.a 17-19 Gitte S 

Tirsdag 31.8.: 2.c, 8.a og 9.a 17-19 Gitte S 2.c, Britta 

8.+9. 

Onsdag 1.9.: 5.a, 6.e og 7.e 17-19 Evt. Birgitha eller Gitte 

D., hvis de kan  

Torsdag d.2.9.: 3.a 17.15-19.15 Dorthe 

 

 

4.a d.d. uvis pga. sygdom 

 

Indholdet for besøget kan ses i de opdaterede noter fra 

Britta fra sidste år, som er vedhæftet og pjecen om 

klasseforældreråd  
https://laessoesgadesskole.aarhus.dk/media/31082/klassefora
eldreraad-brochure-5.pdf 
 
Tilføjelser: 

- Opfordring til suppleanter 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://laessoesgadesskole.aarhus.dk/media/31082/klasseforaeldreraad-brochure-5.pdf
https://laessoesgadesskole.aarhus.dk/media/31082/klasseforaeldreraad-brochure-5.pdf


 

- Reklame for madordning 
 
Britta tilføjer og sender til Irina, og det sendes ud sammen med 
referatet. 

11 Godkendelse af 

princip om 

klassesammenlægn

ing 

 

Udskudt 

Princippet om klassesammenlægninger er revideret af 

Gitte og Birgitha ud fra junimødets input. Er sendt i 

separat mail. 

Kan det godkendes i skolebestyrelsen? 

 

 

10 

12 Evt.  15 

 

 

 

Årshjul skolebestyrelsen 2020/2021 
 

19. August 

Forretningsorden gennemgås 

Årshjulet gennemgås 

29. september +elevråd 
Tema om demokrati og elevindflydelse, herunder samarbejdet mellem elevråd og 

skolebestyrelse (Understøtte bevægelse, opbevaring af skateboard og løbehjul, grej) 

 

Princip gennemgang 

 

Tema - madordning i indskoling og udskoling 

2. november + SFOforældreråd + elevråd  
Tema – sundhed (Fysisk og mental Sundhed – mindre psykisk sårbarhed – hvordan passer det 

ind i trivselsarbejdet, læringsmiljøet, fællesskabsreglerne, kulturen) 

Input til budget 2022 

Tema – læringsmiljøer, rumvejleder, status og tilbagemelding fra læringsmiljøgruppen 

13. december 

 

27. januar +elevråd+ SFOforældreråd 
Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis? – del af Sundhedstemaet 

Tema om Kommunikationsstrategi og -plan herunder at øge andelen af børn fra eget distrikt 

(Hasle Skole, inspiration?) 

15. marts + elevråd 
Orientering om planlægning af kommende skoleår på kort og lang sigt 

Budget 2022 fremlægges 

Tema – elevfravær. Tværfaglig fraværsindsats fra politisk regi (MSB MBU) 

Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber 

27. april  

Orientering om næste skoleår 

  

13. Juni start 17.00 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 

Tema – elevtrivsel (Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan) 

 

Bruttoliste til opfølgning: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


