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Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

torsdag den 22. september 

17.30 mad 

18.00 – 20.30 møde 

Dagsorden nr. 2 i skoleåret 

2022.23 

 

 

 Referent. Irina 

 Til stede. Gitte L, Ditte, Birgitha, Dorthe, Line, Louise, Irina, Claes, Maria  

 Fraværende 

med afbud. 

Britta, Gitte D. 

18.00 Opfølgning på 

referat. 

Handlingspunkter fra sidste møde følges op på kort som fast punkt. 

 

- Forslag om at referatet vedhæftes, når dagsorden sendes ud 

– dette besluttes. 

18.05 Godkendelse af 

dagsorden. 

Godkendt 

18.10 Nyt fra ledelsen Skriftlig information er udsendt på forhånd. Opklarende spørgsmål 

besvares under punktet.  

- Ønske om at kompleksiteten i forskellige klassetyper 

kommer på dagsorden i forhold til muligheden for at 

tiltrække flere distriktselever og strategi i forhold til at være 

skole med forskellige klassetyper og søgning udenfor 

distriktet til vores ældste distriktsklasser. 

Byrådet er pt. i gang med budgetforhandlinger, herefter kommer 

besparelsesforslag i høring fra 27.10-24.11, hvor skolebestyrelsen 

har mulighed for at lave høringssvar. Det foreslås at dette sættes på 

dagsorden til bestyrelsesmødet d.2.11. 

Louise sender den redegørelse, som skolen har lavet til STUK i 

forb. med tilsyn, til bestyrelsen. 

18.15 Nyt fra 

formandskabet 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen deltager i Skole & 

Forældres arrangement d.23.9. 

18.20 Nyt fra elevråd Der er valgt formandskab, som præsenterer sig og fortæller om sit 

arbejde. 

Der har været afholdt et elevrådsmøde siden sommerferien. I 

elevrådet sidder repræsentanter fra alle klasser i 

udskolingsbygningen. Her har elevrådet talt om ønsker for årets 

arbejde, og disse emner skal elevrådet arbejde videre med til de 

kommende møder. 

 

Der er bl.a. talt om: 

- En ekstra vandautomat 

- Mulighed for at være indenfor i pauserne 

- Temperaturerne indenfor i sommerperioden - indeklima 

- Halvtag ved cykelstativerne 

- Størrelsen på elevborde i de ældste klasser 
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To elevrådsrepræsentanter har sammen med kontaktlærer Michael 

Laigaard deltaget i et kursus i undervisningsmiljø. 

 

Den øvrige bestyrelse stiller spørgsmål til elevrådets formandskab 

vedr. ønskerne og tidligere ønsker/tiltag. 

18.35 Affalds-

sortering 

Skolen går i gang med affaldssortering fra uge 43 i et pilotprojekt, 

det vil blive tænkt ind i skolens hverdag og dukseordning i 

klasserne.  

Alle skoler (og private hjem) skal være i gang med affaldssortering 

1.8.2023. 

Louise orienterer om samskabelsesprocessen med teknisk service, 

elever og pædagogiske medarbejdere. 

Skolebestyrelsen skal drøfte og træffe beslutning om den ønsker at 

være involveret i mere principielle drøftelser om skolens 

affaldssortering og dannelse af samfundets grønne borgere? 

Hvis skolebestyrelsen ønsker dette, så tages det op på et senere 

møde – hvordan dette ønskes gjort. 

 

For nuværende ønsker bestyrelsen ikke at være involveret i 

pilotprojektet, men det vil give mening at tage det op på et senere 

møde, når skolen har dannet sig erfaringer med affaldssorteringen 

på et værdimæssigt plan. 

18.45 Forberedelse af 

læringssamtale 

Louise orienterer om form og indhold på læringssamtalen 24.10. 

2022 kl 14.15 til 16.15, hvor skolebestyrelsen gerne skal deltage 

med 1-2 forældrerepræsentanter.  

 

Drøftelse i skolebestyrelsen – hvad har dette af betydning for 

skolebestyrelsens arbejde? 

I skolebestyrelsen skal træffes beslutning om: 

- hvem deltager: Ditte og måske Gitte L. og Birgitha deltager. 

- hvordan ønskes opfølgning i skolebestyrelsen på læringssamtalen: 

Det kommer på som punkt til efterfølgende bestyrelsesmøde. 

18.55 pause  

19.00 Ideer til 

kommende 

temaer  

Der tages en runde, hvor alle kommer med deres ideer til temaer, 

som de har lyst til at have fokus på i det kommende år. 

Til næste møde prioriteres i temaerne. 

 

Følgende temaer foreslås: 

- Trafik 

- Trivsel 

- Toiletter 

- Digital dannelse, herunder digitale elevambassadører 

(projekt ved Børns Vilkår – Line taler med pædagogiske 

ledere) 

- Skolens strategi i forhold til specialpædagogiske 

kompetencer 

- Elevsammensætning i distriktsklasser  

- Skolegårdsmiljø 

- Indeklima 

- Vurderings- og evalueringsformer i folkeskolen (skal man 

fremlægge foran klassen for at blive vurderet?) 
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- Klasseteams råderum i forhold til fællesskabsregler  

- Elevernes alkoholforbrug 

- Sprogbrug 

 

19.10 Forretnings-

orden  

Et forslag til revideret forretningsordenen fra Gitte og Britta 

gennemgås og eventuelle input fra skolebestyrelsen indarbejdes. 

 

Beslutninger: 

Skolebestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden. 

 

Drøftelse og beslutning: 

Hvad skal der gøres af valghandlinger og forberedelser dertil? 

- Forslag om at sende en mere direkte besked til forældrene 

med opfordring til at stille op. Der er kun en 

forældrerepræsentant fra indskolingen, så her kunne det 

være fint med en ekstra opfordring. 

Forældrerepræsentanterne er afsender – Birgitha sender 

konkret mailen ud. 

- Interesserede inviteres til at melde tilbage til Birgitha inden 

efterårsferien (14.10) – herefter vender Birgitha tilbage til 

resten af bestyrelsen for at afgøre, om der er kandidater, der 

dukker op d.2.11 inden bestyrelsesmødet til information og 

valghandling, eller om der skal gøres yderligere for at 

hverve kandidater. 

 

19.30 Afvikling af 

møderne 

Hvordan fordeles opgaver og roller under 

skolebestyrelsesmøderne? 

(mødeleder, ordstyrer, sekretær, forældreskriv på aula, hvem 

deltager i drøftelse og kan stemme …) 

 

Følgende er drøftet og besluttet på mødet: 

 

- Det fungerer godt med tidspunkter på dagsorden. 

- Det fungerer godt, at der hver gang er en der har 

ordstyrerrollen (som ikke er mødeleder) 

- Man kan hjælpe mødelederen, hvis der også indføres en 

tidsstyrer.  

- Fordelen ved, at mødelederrollen ikke går på skift mellem 

for mange er, at mødelederen derved får en god rutine i 

forhold til opgaven. 

- God mødeledelse er et fælles ansvar for alle mødedeltagere. 

 

Det besluttes, at formandskabet fortsætter med mødelederrollen og 

suppleres med ordstyrer og tidsstyrer, og disse to roller går på skift 

og fordeles til mødet. Én person kan evt. have begge roller. 

 

Til hvert møde skrives der en råskitse til forældreinformation i 

referatet, og bestyrelsesmedlemmerne påtager sig på skift at skrive 

det rent, så det kommer på aula til alle forældre. Rollen uddeles fra 

starten af mødet, så vedkommende kan notere undervejs. 
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20.00 Skolebestyrelse

ns 

kommunikation 

med forældre 

 

 

Hvordan tages kommunikationen ved henvendelser fra forældre 

eller andre til bestyrelsen? 

 

Overordnet er der to typiske scenarier: 

1) En eller flere forældre henvender sig til én repræsentant 

2) En eller flere forældre henvender sig til den samlede 

bestyrelse. 

 

Derudover kan der komme henvendelser fra f.eks. 

journalister. 

 

Følgende forretningsgang vedtages: 

Ad 1) Repræsentanten kvitterer for modtagelsen og tager 

henvendelsen med til bestyrelsen. Hvis henvendelsen bør rettes til 

f.eks. ledelsen, opfordres til dette i stedet. Ved tvivlsspørgsmål 

vendes det med formandskabet. 

Ad 2): Bestyrelsens formandskab sender med det samme en 

kvittering for modtagelse af henvendelse med bestyrelsen som cc. 

Når bestyrelsen har haft mulighed for at vende henvendelsen i 

plenum, gives et endeligt svar. 

 

Ved henvendelser fra journalister sender bestyrelsesmedlemmerne 

vedkommende videre til formandskabet. 

 

20.25 Evt. - Orientering om deltagelse i forældremøder 

- Forslag om oplæg for forældre og personale i specialklasser 

- Skolefoto: Skal det fortsat være en årlig begivenhed eller 

skal man gøre noget helt andet? 

- forældrehenvendelse vedr. trafik på Læssøesgade – ønske 

om dialog med andre ”brugere” af gaden. Dorthe sender 

input til Louise. 

- oplevelse af ubehageligt miljø/stemning på skaterbane efter 

lukketid – er det et emne for bestyrelsen? Birgitha formidler 

kontakter til Dorthe i forhold til det gamle 

brugerråd/Aarhus Skatescene. 

 

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  
Høring på besparelser i BogU 
Læringssamtale 

Revidering af principper 

Tirsdag 13. december 
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Input til budget 2023 

 

Tirsdag 21. februar +elevformænd 
Læringsmiljøer og elevtrivselsarbejdet, opfølgning på augustmødet 

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 

 


