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Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

onsdag den 17. august 

17.30 mad 

18.00 – 20.30 møde 

Dagsorden nr. 1 i skoleåret 

2022.23 

 

 

 Referent. Kirsten Lambæk tid 

 Til stede. Dorte Kjer Voetmann, Britta Hjuler, Birgitha Mühlensteht, 

Gitte Daugård, Gitte Schrøder Leone, Line Davidsen, Louise 

Schmidt, Kirsten Lambæk  

 

 Fraværende 

med afbud. 

Ditte Zachariassen  

1 Godkendelse af 

referat. 

Referatet er godkendt.  

2 Godkendelse af 

dagsorden. 

Dagsorden er godkendt.  

3 Nyt fra ledelsen Reminder om skolebestyrelseskursus den 23.9 kl. 16.30 om det 

at være forældrerepræsentant i en skolebestyrelse. Der følges 

op under eventuelt 

24.10. 2022 kl 14.15 til 16.15 holdes læringssamtale, hvor 

skolebestyrelsen gerne skal deltage med 1-2 

forældrerepræsentanter. På næste møde giver Louise 

yderligere information og sender materiale ud til bestyrelsen. 

Der er ansættelsessamtaler til indskolingslederstilling sidst i 

august, og Gitte Leone deltager.  

Nuværende 7c. God tilslutning til forældremødet i juni. 

Forældrene udtrykte ønske om trivselsarbejde i klassen og 

bedre kommunikation fra skolens side. Klasseteamet og 

skoleleder giver en skriftlig opfølgning efter skolestarten i 

august. Klasseteamet er i gang med arbejdet og har 

kommunikeret ud til forældrene. – der er aktiviteter, ture ud af 

huset, ekstra ressourcer tilført klassen og kommende 

oplæg/arbejde med digital dannelse. 

5 

4 Nyt fra 

formandskabet 

I sommerferien havde Gitte et kaffemøde med to forældre 

vedr. en forældrehenvendelse. Fik drøftet henvendelsen 

igennem og principper for optagelse af nye 

bestyrelsesmedlemmer. En drøftelse om god kommunikation. 

De to forældre havde et ønske om at skolebestyrelsen kiggede 

på procedure for valghandlinger til skolebestyrelsen. 

5 

5 Nyt fra 

medarbejderrepr 

Elever og medarbejdere er udfordret på varmen i 

udskolingsbygningen. En kort snak om hvad muligheder der 

er.  

5 

6 Nyt fra elevråd Deltager ikke på dette møde  
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7 Konstituering 

 

Skolebestyrelsen konstituerer sig og vælger formand, 

næstformand eller formandskab jf styrelsesvedtægt og 

forretningsorden. Se bilag og link: Skolebestyrelse (aarhus.dk) 

Drøftelse af om det skal være et formandskab eller om det skal 

opdeles i formand og næstformand. 

 

Skolebestyrelsen konstituerer sig med et delt formandskab som  

fortsætter, bestående af Britta og Gitte. Der tilføjes at de deler 

ansvaret lige. Britta laver en tilføjes i forretningsordenen. 

 

10 

8 Forretningsorde

n og afvikling af 

møder 

Et forslag til revideret forretningsordenen fra Gitte og Britta 

gennemgås og eventuelle input fra skolebestyrelsen 

indarbejdes. Se bilag 

 

Beslutninger: 

Formandskabet laver en formulering om paragraf 2. som 

kommer bestyrelsen i hænde inden forældremøderne over mail 

 

Bestyrelsen fylder op med medlemmer/suppleanter i 

september. Hvis der er i løbet af året, mangler medlemmer 

indkaldes til ekstraordinært valg. 

 

Hvis medlemmerne har flere kommentarer til punktet, skrives 

der en mail til bestyrelsen og punktet afsluttes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Der stemmes ja til forslag til ændringer i forretningsordenen jf 

Brittas rundsendte udkast. 

 

Drøftelse: 

Hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Gerne med 

repræsentation af alle klassetyper. Hvordan kan man 

overlevere til nye medlemmer i en kort indflyvning til 

bestyrelsen 

25  

9 Suppleringsvalg Der skal afholdes suppleringsvalg i september, traditionen tro 

holdes dette inden september-skolebestyrelsesmøde. 

Beslutning om hvordan suppleringsvalget afholdes træffes af 

skolebestyrelsen  

Beslutning ikke truffet om hvordan suppleringsvalget afholdes 
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10 Elevtrivsel 

 

Den kommunale sundhedsmåling (4.-10. klasse) og nationale 

trivselsmåling (0.-9. klasse) er gennemført fra den 20. januar 

til den 20. marts 2022 

 

Oplæg ved inklusionsvejleder Annsophie Bruun Pedersen om 

resultaterne på skoleniveau og skolens videre arbejde med 

elevtrivslen. 

De 5 overordnede parametre ”Faglig trivsel”, ”Ro og orden”, 

”Social trivsel”, ”Støtte og inspiration” og ”Generel trivsel” 

har på skoleniveau været stabile i scoren gennem de sidste 3 år 

og samtidig gennemsnitlig holdt op mod Aarhus skolerne.  

 

I den kommunale sundhedsmålingen er det tydeligt at eleverne 

møder trætte i skole pga for lidt søvn, samt savner mere viden 

45 
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om prævention og seksualundervisning. Det som skiller sig ud 

på den positive side i sundhedsmålingen er at færre elever 

ryger, snuser eller har prøvet stoffer. 

 

Skolens inklusionsteam har analyseret målingerne og drøftet 

resultaterne på klasseniveau med klasseteamene.  

Inklusionsteamets og ledelsens konklusion er, at fremover skal 

skolen have ekstra fokus på:  

-medbestemmelse 

-ro i undervisningen 

-tryghed i fællesskaber 

 

 

Skolebestyrelsen tilkendegiver at: 

Skolebestyrelsen bakker op om trivselsarbejdet. 

Skolebestyrelsen vil gerne høre mere om skolens arbejde 

senere på året til et skolebestyrelsesmøde. 

Det kunne være interessant at høre om progression på 

klasseniveau. 

 

Skolebestyrelsens overvejelser/drøftelse 

Uddannelsesparathedsvurderinger kan måske være stressende.  

De ældste elevers trivsel kan dykke med det mulige pres de er 

under i forhold til sociale mediers fremstillinger af 

idealbilleder. 

Spiseforstyrrelser lider mange af på landsplan 

Nogle steder møder udskolingselever senere i skole 

Sundhedsplejerskens rolle, senere fremmøde for de ældste, 

spiseforstyrrelse. 

Hvordan inddrages forældrene i sundhed og trivsel – for 

eksempel temaaften om sociale medier og/eller træthed. 

11 Skolehenvisnin

gs-politikken 

Der er høring om forslag om justering af 

skolehenvisningspolitikken. Se bilag.  

Høringsperioden er 8. august til 16. september 2022 

Hvordan ønsker skolebestyrelsen at gå videre med dette? 

 

Bestyrelsen beslutter ikke at lave et høringssvar. 
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12 Planlægning af 

skolebestyrelsen

s besøg på de 

første 

forældremøder.  

 

 

Husk at tjekke egen kalender, så datoerne kan fordeles på 

mødet. Forældrerepræsentant deltager 5-10 min hos hver 

klasse for at høre hvad forældrene er optaget af.  

Tidsrummet koordineres snarest. 

 

Mandag d. 22. August: 7.c + 6.d + 9fg 

Tirsdag d. 23. august: 0.a + 1.a 

Onsdag d. 24. August: 2.a + 3.c 

Torsdag d. 25.august: 4.a + 6.e 

Mandag d. 29. August: 6a + 8.c +9.a + 7.f 

Tirsdag d. 6. September: 5.a + 7.d + 8.d 

 

Beslutning: 

Louise, som sekretær i skolebestyrelsen, hjælper med at 

koordinere forældrerepræsentanternes fordeling pr mail. 
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Det aftales at forældrene skriver til Louise om hvem fra 

bestyrelsen, der deltager I de enkelte forældremøder.  

 

13 Evt. Kommunikationen ved henvendelser til bestyrelsen. Dette 

drøftes ved næste møde. 

 

Ønske om tidspunkter på dagsorden frem for minuttal. 

 

Ønske om opfølgning på referat som punkt i start af mødet 
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Årshjul skolebestyrelsen 2022/2023 
 

Onsdag 17. August 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen,  

Løbe forretningsordenen igennem 

Årets første forældremøde 

 

Torsdag 22.9  +elevformænd 

Årshjulet gennemgås og brainstorm over temaer 

Læringssamtalen 24.10.2022 

 

Onsdag 2. november + SFOforældreråd + elevformænd  
Revidering af principper 

Tirsdag 13. december 

Input til budget 2023 

Læringsmiljøer og elevtrivselsarbejdet 

 

Tirsdag 21. februar +elevformænd 

Økonomi 

 

Onsdag 15. marts + SFOforældreråd + elevformænd  
Budget 2023 fremlægges 

Orientering om planlægning af kommende skoleår  

Torsdag 11. maj  

Trafikpolitik 

 

Tirsdag 13. Juni 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

 

 

 

 

 


