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Skolebestyrelsen 

Læssøesgades skole 

 

onsdag den 2. november 

17.30 mad 

18.00 – 20.30 møde 

Dagsorden nr. 3 i skoleåret 

2022.23 

 

 

 Referent. Anne Dybvad 

 Til stede. Maria, Claes, Louise, Gitte, Dorthe, Kirsten, Gitte, Anne, Britta, 

Ditte. 

 Fraværende 

med afbud. 

Brigitta.  

18.00 Opfølgning på 

referat. 

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

Referatet vedhæftes, når dagsorden sendes ud. 

Aftalen om handlinger vdr suppleringsvalg fra 22.9mødet er der 

tvivl om. Der er stadig en ledig plads i skolebestyrelsen. Dette 

følges op på i december.  

18.10 Godkendelse af 

dagsorden. 

Fordeling af 

ordstyrer, 

tidstyrer og 

aulanota. 

Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af orientering om møde 

vdr skatemiljøet omkring skolen 

Gitte D er tidstyrer. 

Kirsten er ordstyrer. 

Ditte laver noter til Aula.  

 Skatermiljø Møde om skatermiljøet d. 2/11-2022 kl. 16-17 med følgende 

deltagere:  

Thomas fra Århus skate scene 

Afdelingsleder, Kent fra klubben 

Jacob Larsen fra Sport og Fritid 

Bo Andersen, Opsøgende gadeplan børn og unge. Afbud 

Birgitha forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. Afbud 

Dorthe, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, initiativtager  

Louise, skoleleder 

 

Formålet med mødet var at vedligeholde et godt og trygt miljø i 

skolegården/på skatebanen, hvor børnene på skolen får nogle 

forbilledlige unge mennesker at spejle sig i, og det fortsat er et 

inviterende byrum for alle brugere/borgere i skoletid og uden for 

skoletiden. 

 

Gruppen har aftalt at mødes to gange årligt og styrke 

kommunikationen gennem de sociale medier, hjemmeside og 

skiltning. 

  

18.15 Nyt fra elevråd Til elevrådsmøde deltog skoleleder for at få elevernes stemme 

omkring elevfraværet – både årsager og mulige handlinger til at 

nedsætte elevfraværet, da det er for højt på Læssøesgades Skole. 

Input fra elevrådet blev taget med til læringssamtalen d. 24/10.  

Der var virtuelt besøg af Danske Skoleelever (DSE).  
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Elevrådet kom med forslag om, at fraværet skal gøres synligt for 

alle elever, så det bliver tydeligt f.eks., hvor meget to fraværsdage 

på en måned giver i procent.  

Elevrådsformændene forslog følgende til skolebestyrelsesmødet: 

Forældrene skal også gøres opmærksomme på fraværet.  

Nogle elever synes, det er normalt at pjække enten hele dagen eller 

komme en time for sent.  

Det er de samme, der pjækker.  

Nogen er væk, fordi de har problemer hjemme.  

18.25 Orientering om 

læringssamtale 

Gitte S, Ditte og Kirsten orienterer om form og indhold på 

læringssamtalen 24.10. 2022. 

Mulighed for afklarende spørgsmål. 

 

Det ulovlige fravær er faldet.  

Vi har et højt opmærksomhedskrævende fravær.  

 

Ledelsen beslutter, hvordan der skal arbejdes med fravær frem til 

næste læringssamtale.  

Louise sender data fra læringssamtalen ud til hele skolebestyrelsen.  

18.40 Orientering om 

Skole og 

Forældre-

arrangement 

23.9. 

Dorthe, Ditte, Gitte S og Birgitha fortæller om deres deltagelse i 

arrangementet: 

Oplæg Svend Brinkmann om fællesskab og stress ved unge.  

Oplæg fra Samsøgades skole om deres indsats for trivsel og 

hvordan de har reklameret for skolen i lokalsamfundet. Tydelig 

kommunikation til forældre om, hvad der er særligt for skolen. Det 

kunne være interessant at få bestyrelsen fra Samsøgades skole til et 

møde her.  

Oplæg om samarbejde mellem skolebestyrelse og skoleleder.  

Sparring fra Samsøgade skole i forhold til forbedring af indeklima.  

 

Debat og ideudveksling: 

Vigtigt at koble fælles arrangementer med skolens identitet og 

elevgrundlag.  

Skolebestyrelsen vil gerne arbejde videre med trivsel og det sociale 

for både elever og forældre.  

Gitte S kontakter skolebestyrelsen fra Samsøgades skole og hører, 

om de vil komme og fortælle.  

19.00 pause  

19.10 Årshjulets 

temaer drøftes 

og prioriteres  

Følgende temaer blev foreslået på sidste møde: 

- 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 

 

Der er 5 møder tilbage i året, samt der skal være plads til de 

obligatoriske emner med økonomi og høringssvar. 

 

Formandskabet foreslår, at der udvælges 1-2 overordnede temaer 

som skolebestyrelsen arbejder med i et toårigt perspektiv. 

Gitte S og Britta orienterer 

 

Hvilke overordnede temaer skal udvælges og hvilke 

emner/underteamer drejer det sig konkret om. Louise processer 

 

1)Trivsel 

• Faglig trivsel (undervisningens kvalitet, 

undervisningsformer, medbestemmelse, variation) 

• Social trivsel (specialpædagogiske værktøjer, elevfravær, 

digital dannelse, pauserne) 

2)Skolens identitet/branding 

 

20.10 Høringssvar 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.  

Louise har sendt sparekataloget rundt i mail til skolebestyrelsen. 

Input til høringssvaret sendes i fælles mailtråd til alle i 

skolebestyrelsen inden d. 10/11. Herefter laver Gitte S og Louise et 

udkast, som sendes rundt inden d. 17/11.  

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

besvares under punktet. 

20.25 Evt. Ditte tager til foredrag om low arousal. 

 

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 



4 

 

Input til budget 2023 med forventede regnskab 2022 med tal fra jan-nov. Fremlæggelse og 

kommentering af proces for budget 2023 og ledelsens bud på prioriteringer 

Input til skoleledelsen til at starte budgetproces op 

 

 

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

 

Økonomi: 

Fremlæggelse og godkendelse af forventet regnskab 2022. fremlæggelse af forventede budget 

2023. 

 

Onsdag 15. marts + SFOforældreråd + elevformænd  
Orientering om planlægning af kommende skoleår  

Torsdag 11. maj  

Trafikpolitik 

 

Tirsdag 13. Juni 

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

 

 

 


