
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 22. august 2019 
Kl. 17.15-19.30   
 
Tilstede: Annette, Laila, Elisabeth, Louise, Peter, Helle, Tania, Solvor, Karina, Susanne, Liv   
Afbud: Karina Vingholt 
Referent: PB 
 

 

Dagsorden  
 

Referat 

E762: Orientering: 15 min. 
Meddelelser fra: 
 Elevråd:  
 Formand:  
 Skoleledelse: opstart af skoleåret, 

ansættelser. Ansættelsessamtaler 
fremadrettet. Udvidelse på D. 

 mm. 
 SFO/klub:  
 Personale:   
 

Elevråd:  
Forespørgsel om mulighed for at arbejde på skolen 
efter skoletid. PB undersøger mulighed for ophold 
på skolen efter skoletid, indtil kl. 17. Ophold uden 
tilsyn undersøges. 
 
Formand:  
- Intet at bemærke. 
- Orienterede om klager over parkeringsforhold. 
 
Skoleledelse:  
- Skolen har fået nye vand- og varmrør. 
- Der har været ansættelsessamtaler til lærer i 

udskolingen den 21.8. Der er ansat ny lærer i 
udskolingen. 3 har været indkaldt. Alle 
kvalificerede og dygtige.  

- Udvidelsen på afd. D er udsat til marts. 
Forsinkelsen skyldes bl.a. en høring, der ikke var 
indregnet i den oprindelige plan. Arbejdet er gået 
i gang. Understøtning af de eksisterende 
bygninger er i gang.  
 

SFO/klub: 
- Intet at bemærke. 
 
Personale:  
- Intet at bemærke. 
 

E763: Henvendelse fra forældre til 
skolebestyrelsen angående 
kontinuitet på specialområdet. 30 
min. 

Bestyrelsen diskuterede deres svar til de forældre, 
der har henvendt sig vedr. kontinuitet på afd. D. 
 
Grupperne i D er fyldt, hvilket har haft stor 
betydning for de eksisterende grupper ved optag af 
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- Kristian deltager på dette 
punkt.  

- -Se bilag.  
 

nye elever, ved visitationer.  Konkret har det 
betydet, at der har måttet ske omrokeringer i en 
række grupper. Skolen kan pålægges at optage nye 
elever, og kan ikke sige nej.  
 
Hertil kommer, at der i det konkrete tilfælde har 
været to opsigelser grundet nye job, der ligeledes 
har påvirket den omtalte klasse. 
 
Skolen varsles ca. en måned efter deadline for 
indsendelse af visitationer om, hvad der kan 
forventes af visteringer i den pågældende periode.  
 
Bestyrelsen anbefaler, at principper for 
klassedannelse bør ændres, så det fremgår, at der 
må forventes visitationer tre gange i løbet af 
skoleåret, med optag af nye elever omkring 
efterårsferien, påskeferien og sommerferien. 
 
Bestyrelsen diskuterede om der kan arbejdes med at 
give forældrene tidligere information om mulige 
ændringer jf. visitationer.   
 
Bestyrelsen anbefaler, at der tages direkte kontakt 
til de forældre, der bliver berørt af en opdeling.  
 
Bestyrelsen opfordre ledelsen til at gennemgå 
procedure ved klassedannelse.  
 

E764: Fordeling af forældremøder.  
Forældrepjece og oplæg. 15 min 

Forældremøderne blev fordelt.  

E765: Toiletforhold for elever. 10 
min. 

- Punkt fra sidste møde.  

Der arbejdes med at forbedre toiletforholdende. På 
mellemtrinnet er der opsat nye lamper / bedre lys.  
 
Det undersøges, om der kan opsættes nye lamper / 
pærer med bevægelsescensorer på alle toiletter. 
 
Elevrådet opfordres til at lave en kampagne om brug 
af toiletterne.  
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E766: Skolehjemsamtaler – hvordan 
gør vi det bedst? 15.min 

Skolebestyrelsen diskuterede behovet for en ny 
struktur omkring skolehjemsamtaler. 
 
Ny ramme: 
Der afholdes en skole-hjemsamtale om efteråret, 
hvor alle indkaldes.  
 
I foråret afholdes der behovssamtaler 
 
Særligt for udskolingen afholdes der cafe-samtaler 
med deltagelse af faglærerne i foråret. 
 

E766: Stafet for livet. Noget nyt? 5 
min. 

Intet nyt fra gruppen bag stafet for livet. Majbrit fra 
Stafet for livet kommer på morgensamling den 4.9 
og fortæller om løbet. 
 

E767: Låsby skole – Branding – 5 min. Der er uddelt forældrerådspjecer til alle elever. 
 
Parkering. Der har været et opslag på Facebook 
omkring skolens personales parkering på Menus 
parkeringsplads fra borgere i Låsby. 
 
Skolebestyrelsen påpeger, at der har været kontakt 
Skanderborg Kommune vedr. parkering omkring 
skolen og byrådet. 
 
Skolebestyrelsen skriver en artikel til Låsbybladet. 
 

E768: Dagsorden til næste 
skolebestyrelsesmøde. 

- Pointer fra trivselsmålingen.  
- Gennemgang af principper.  

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 
 

- Tilsyn med principper. 
- Pointer fra trivselsmålingen 
- Budgetopfølgning for sept. 2019. 

 
 

E769: Lukket møde  Intet at bemærke 
 


