
Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

Torsdag den 27. januar 

18.00 – 20.30 onlinemøde 

Dagsorden nr. 5 i skoleåret 

2021/22. 

 

 Referent. Kirsten Nielsen tid 

 Til stede. Britta, Gitte S, Gitte D, Dorte, Kirsten, Louise, Bettina (adm.leder)  

 Fraværende med 

afbud. 

  

1 Godkendelse af 

referat. 

godkendt 5 

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

godkendt 5 

3 Nyt fra ledelsen Indskolingsleder ansat til tiltrædelse 1. marts 2022. 5 

4 Nyt fra 

formandskabet 

intet 0 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr. 

Håndværkdesign-lokalet skal bygges op og står måske klar 

til skolestart august 2022.  

8.klasse skal til valgfagsprøve i faget på skolen, og det kan 

godt lade sig gøre i fht at leve op til kravene. 

5 

6 Nyt fra elevråd Deltagelse fra elevrådet udskydes grundet Corona og 

virtuelt møde 

0 

7 Økonomi Fremlæggelse af forventet regnskab 2021 v Bettina 

Thomassen, administrationsleder 

Input til budget 2022, herunder orientering og drøftelse af 

madordning 

Madordningen: Der er en abonnementsordning i 

udskolingen, og der er ikke mulighed for udsalg eller 

servering. Fra 1. februar vil maden blive leveret ved 

klassernes døre. 

Skolebestyrelsen tager det forventede regnskab 2021 og 

forventet budgetprioriteringer til notering. 

Bettina, administrationsleder, fremlægger endelig regnskab 

og budget senere for skolebestyrelsen  

35 

8 Lokal vikarmodel for 

kendte voksne 

 

Orientering og drøftelse om lokal vikarmodel for kendte 

voksne ved Louise Schmidt 

Det er politisk besluttet at alle skoler skal arbejde med en 

ny model for vikardækning, der forsøger at øge muligheden 

for at vikartimer løses af for eleverne kendte og fastansat 

personale, som træder i kraft 1.08.2022 

30 



Skolebestyrelsens tilkendegivelser på forældreperspektiv: 

Stor fordel for børnene at det er voksne, der er kendte for 

dem der varetager denne opgave. Der gives udtryk for at 

kendte voksne er dem der er i hver afdeling. Således er alle 

lærer og pædagoger i udskolingen kendte for 

udskolingselever og det samme i indskolingen.  

9 pause  10 

10 Organisering med 

mellemtrin 

Orientering og drøftelse af organisering med mellemtrin 

Der er en overvejelse i gang om hvorvidt det vil kunne være 

en mulighed at etablere et mellemtrin på vores skole. I 

hvilket omfang det vil kunne gøres og give mening.  

Skolebestyrelsens tilkendegivelser på et forældreperspektiv: 

I overgangen fra indskoling til udskoling er det vigtigt at en 

kendt lærer følger med, da de både skifter område og 

slipper deres SFO og pædagogen i klassen.  

Vigtigt at det bliver nogle overgange der ligesom fletter ind 

i hinanden. Kontinuiteten med kendte voksne kan måske 

give bedre trivsel og deraf læring i klasserummet. 

Det kan være sundt med skift. Børn tåler forandringer. 

Lærer der ikke strækker over for mange klassetrin giver 

måske bedre undervisning.  

35 

11 Revidering af 

princip  

Revidering og evt. godkendelse af princip for fritagelse for 

undervisningspligten for musik og eliteidræt ved Gitte S og 

Dorthe. Princip vedhæftet. Bestyrelsesmedlemmer 

forbereder input inden mødet.  

Princippet blev godkendt. 

10 

12 Orientering om 

skolebestyrelsens 

rolle v ansættelser 

Et billede af praksis v Gitte S –hvis net forbindelsen ikke 

driller. 

Gitte gennemgik praksis omkring dette. Alle gav udtryk for 

at det var en god oplevelse. Der er en fast form som gør det 

let at deltage i. Hvis der er øvrige spørgsmål til dette, kan 

man henvende sig til Gitte S eller Britta. 

5 

11 Evt. Trafik politik sættes på mødet den 15. marts 2022. Louise 

tjekker op på næste dato for bestyrelsesmøde og skriver 

denne ud. 

5 

 

 

 
 


