
 

Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

Onsdag den 11. maj 

18.00 – 20.30  

17.30 håndmadder 

Dagsorden nr. 7 i skoleåret 

2022.23 

 

 

 Referent. Irina tid 

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

 Fraværende 

med afbud. 

Gitte D., Birgitha, Ditte  

1 Godkendelse af 

referat. 

Godkendt  

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

Godkendt 5 

3 Nyt fra ledelsen Madautomat: Der afventes afklaring af betalingsmuligheder 

Puljen af coronamidler til udeområder: Et udvalg er i gang 

med at afklare, hvad skolen vil søge midler til. 

 

Det midlertidige undervisningstilbud for ukrainere på 

Frydenlund: Læssøesgades Skole ansvaret for det midlertidige 

undervisningstilbud, fordi Kompetencecentret for DSA og 

visitationen ligger på Læssøesgades Skole under ledelse af 

Louise. Derudover har det midlertidige tilbud ikke noget med 

Læssøesgades Skole at gøre. 

Personalesituationen i forbindelse med kommende skoleår 

endte med, at der ikke skulle udpeges medarbejdere. 

Skolen har slået en stilling op som børnehaveklasseleder, da 

den nuværende børnehaveklasseleder har fået nyt arbejde. I 

den forbindelse skal der nedsættes et ansættelsesudvalg. 

Samtalerne finder sted d.1.6. om eftermiddagen. Dorthe 

deltager hvis hun kan, ellers deltager Gitte S. 

Trivselspatruljen er i gang i udskolingen, hvor elever fra 7. 

klasse i hver 12-pause sætter en eller flere aktiviteter i gang. 

5 

4 Nyt fra 

formandskabet 

Positiv oplevelse blandt forældrene i forbindelse med 

længerevarende sygefravær, hvor fraværet har været dækket 

med kendte voksne. 

5 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr 

Personalet er for tiden optaget af næste års fagfordeling.  5 



 

6 Rundvisning  Der har været ønske om rundvisning i udskolingen. Nyt PLC, 

musiklokale, klasselokaler, gange, HDS – udskydes til næste 

møde. 

30 

7 Nyt fra elevråd Deltager ikke på dette møde 10 

8 trafikpolitik Orientering om skolens trafikpolitik og besigtigelse af 

trafikken med Teknik og Miljø v Louise 

 

Kommentarer fra bestyrelsen: 

- Opmærksomhed på cyklister, der kommer fra 

Ringgaden ind på Augustenborggade for at cykle ind 

ad Langenæsstien: Man kører langs bakkende biler, der 

er ingen cykelsti, og det kan være vanskeligt at krydse 

Augustenborggade for at komme ind på stien. 

- Overvejelser om hvordan bestyrelsen kan markere 

lygtetændingstid og/eller ”Den sureste uge” for 

skolepatruljen. 

Skolebestyrelsen tilkendegiver opbakning til skolens arbejde 

med trafikpolitikken og besigtigelse af trafikknudepunkter 

30 

9 pause  10 

10  Orientering om Børn og Unges sygefraværspolitik og status på 

medarbejderfraværet på Læssøesgades Skole. Se bilag 

 

30 

11 Valg til 

skolebestyrelsen 

i 2022 

Er vi klar, hvem gør hvad? -og hvornår? 

Se bilag 

 

Der står i forretningsordningen, at det er op til den enkelte, om 

man er valgt for en 2-årig eller 4-årig periode. 

Nuværende medlemmer er valgt i følgende periode: 

Britta 2020-2024 

Birgitha 2020-2024 

Gitte L. 2020-2024 

Gitte D. 2020-2024 

Dorthe 2018-2022 

Ditte (suppleant) på valg i år 

 

Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter og to 

suppleanter (+ personale og elevråd). Der skal dermed findes 

en forældrerepræsentant og en-to suppleanter i år. 

 

Kandidatskema og ”skolebestyrelsesvalg og tidsplan” kan 

sendes ud til forældrene med en tilføjelse om antal af 

medlemmer og suppleanter. Det lægges på opslagstavlen på 

aula og oprettes i kalenderen på aula med invitation af alle 

forældre. I opslaget skrives, hvem der fortsætter i bestyrelsen 

og hvem der er på valg/hvor mange poster der er valg til og der 

sættes billeder på repræsentanterne. 

 

15 



 

Bestyrelsen kommer med en beskrivelse af deres arbejde i den 

forgangne periode. Dette kommer på som en reminder ca en 

uge før deadline/valg.  

11 Evt. Dato for næste møde er d.13. juni (ved en fejl har der stået 

d.14. juni i årshjulet). 

 

24.5. er der dialogmøde for skolebestyrelserne. 

 

Spørgsmål fra forældre vedr. politik for digital dannelse: Det 

er beskrevet som en del af fællesskabsreglerne og derudover er 

der forløb for eleverne på bestemte årgange. 

Emnet kunne måske være en ide til et kommende 

forældrearrangement, hvor Stine Liv Johansen kunne være et 

godt bud på en oplægsholder kombineret med gruppedrøftelser 

inddelt i aldersgrupper. 

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? 

Elevtrivselsmåling og undervisningsmiljøhandleplan 

Tema – elevfravær 

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

27. januar +elevformænd 

100års fødselsdag 



 

Skolens strategiplan – fokus på læringsmiljøer, elevfravær og faglig progression 

15. marts + SFOforældreråd + elevformænd  
Budget 2021 fremlægges 

Tema – faglig progression og stærkere læringsfællesskaber 

Orientering om planlægning af kommende skoleår 

28. april  

Tema - elevtrivsel  

13. Juni 

Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser 

klasseforældreråd 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

Dette skoleårs kommunale sundhedsmåling (4.-10. klasse) og nationale trivselsmåling (0.-9. 

klasse) gennemføres fra den 20. januar til den 20. marts 2022 

Hvad viser data overordnet? 

Hvordan arbejder skolen videre med elevtrivsel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


