
 

Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

Tirsdag den 2. november 

18.00 – 20.30 møde 

Håndmadder 17.30-18 

Dagsorden 3 i skoleår 21.22 

 Referent. Irina tid 

 Til stede. Gitte S, Gitte D, Britta, Birgitha, Dorthe, Ditte, Kirsten, 

Qusay, Louise, Helle, Irina  

 

 Fraværende med 

afbud. 

Amira  

1 Godkendelse af 

referat. 

Godkendt 0 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

Pkt. 8 og 10 slås sammen. 0 

3 Nyt fra ledelsen Mads Hansen stopper som administrationsleder pga 

jobskifte og i stedet starter Bettina Thomasen 15. 

november. 

 

Der er en hjemmeside på vej – ”Aarhus i tal”, hvor man 

kan søge forskellige informationer om bl.a. skolerne. 

5 

4 Nyt v formandskab Intet nyt at berette 5 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Intet nyt at berette 5 

6 Nyt fra elevrådet På næste elevrådsmøde skal elevrådet prioritere de sager, 

de vil arbejde med. Elevrådet deltager også i 

planlægningen af udskolingsfesten. 

Lærer Line Gissel er kontaktlærer til elevrådet. 

5 

7 Sikker Skolevej Dorte orienterer om arbejdet med sikker skolevej og Liv 

Maria Boisen fra Teknik og Miljø er inviteret med. 

Drøftelse i skolebestyrelsen. 

 

Senere vil vi få besøg af Liv Maria og hendes kollega, der 

er trafiksikkerhedsrevisor til skolevejsanalyse. Her har vi 

lejlighed til at drøfte de udfordringer vi ser f.eks. ved 

sikker skolevej. Det kan være en ide at prioritere vores 

ønsker til sikker skolevej inden mødet. I den forbindelse 

kan skolebestyrelsen deltage i runderingen i området, hvor 

der ses på trafikudfordringer. 

 

Der er en trafikpolitik på skolen, og alle klasser arbejder 

med trafik. Dette kan præsenteres på et senere 

skolebestyrelsesmøde. 

 

Dorthe samler op på de input, der er kommet og sender 

rundt til bestyrelsen. 

 

Ledelsen lægger den kommunale 

spørgeskemaundersøgelse på opslagstavlen, så forældrene 

40 



 

opdager undersøgelsen. Opmærksomhed på, at eleverne 

ikke selv har fået linket. 

8 Oplæg om skolens 

arbejde med trivsel 

Indskolingsleder og udskolingsleder giver et oplæg om 

skolens arbejde med elevtrivsel. 

• Data fra national og kommunal trivselsmåling  

• Det generelle arbejde med elevtrivsel i indskoling 

og udskoling 

• Eksempler på indsatser på klasseniveau 

 

Drøftelse i skolebestyrelsen 

40 

9 Pause  10 

10 Opfølgende oplæg 

om skolens arbejde 

med læringsmiljøer 

Udskolingsleder og inklusionsvejleder giver et oplæg om 

skolens arbejde med læringsmiljøer 

• Data fra national og kommunal trivselsmåling  

• Det generelle arbejde med læringsmiljøer i 

indskoling og udskoling 

• Eksempler på indsatser på klasseniveau 

 

Drøftelse i skolebestyrelsen 

20 

11 

 

Drøftelse af 

skolebestyrelsens 

temaer for året. 

Gitte og Britta fremlægger årshjulet og overvejelser om 

arbejde med en bruttoliste pba. sidste mødes 

temaprioriteringer med mulighed for kommentering. 

15 

12 Evt. Spørgsmål til udefrikvarter – kan komme på et næste 

møde i forbindelse med fællesskabsreglerne. 

5 

 

 

 

Årshjul skolebestyrelsen 2021/2022 
 

19. August 

Forretningsorden gennemgås 

Årshjulet gennemgås 

29. september +elevråd 
 

Tema om demokrati og elevindflydelse, herunder samarbejdet mellem elevråd og 

skolebestyrelse (Understøtte bevægelse i undervisning og frikvarter. Grej til skatebane og 

aktiviteter. Opbevaring af skateboard, (el)løbehjul og cykler i indskoling og udskoling) 

 

Princip gennemgang 

 

Tema - madordning i indskoling og udskoling 

2. november + SFOforældreråd + elevråd  
Sikker skolevej - opfølgning fra 29.9.-møde. 

 

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 

13. december 



 

 

Input til budget 2022, herunder orientering og drøftelse af madordning 

 

Tema – fællesskabsreglerne og kulturen. En skole på to matrikler, hvordan hænger indskoling 

og udskoling sammen i traditioner, adfærd, værdier og handlinger. 

 

27. januar +elevråd+ SFOforældreråd 
Lokal vikarmodel for kendte voksne 

 

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

skolens strategi med de tre indsatser om faglig progression, elevfravær og læringsmiljøer 

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

 

SFOvision og mål og indholdsbeskrivelse 

 

Regnskab 2021 og budget 2022 fremlægges 

 

27. april  

Orientering om næste skoleår 

 Digital dannelse oplæg, hvordan gøres i praksis? – del af Sundhedstemaet 

 

13. Juni start 17.00 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 

Opfølgning på elevtrivsel og præsentation af undervisningsmiljøhandleplan) 

 

Bruttoliste til opfølgning: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


