
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 26. september 2019 
Kl. 17.15-19.30   
 
Tilstede: Annette, Laila, Louise, Peter, Helle, Karina, Jean, Tania, Karina, Susanne, Pia  
Afbud: Liv, Elisabeth 
Referent: Peter B. 

 

Dagsorden  
 

Referat 

Velkommen til Pia Husted Blok, der 
indtræder i stedet for Solvår. 

 

E770: Orientering: 15 min. 
Meddelelser fra: 
 Elevråd:  
 Formand:  
 Skoleledelse: status på ansættelser, 

pædagogisk weekend, registrering af 
ulovligt fravær mm. 

 mm. 
 SFO/klub:  
 Personale:   
 

 
Elevråd: Ikke tilstede.  
 
Formand: Orienterede om, at der har været en 
henvendelse vedr. madpakkeordning. Bestyrelsen 
har vendt emnet og de praktiske forhindringer og 
økonomien bag en evt. ordning vurderes at være så 
væsentligt, at det pt. ikke er praktisk muligt. 
 
Bestyrelsen er blevet inviteret til Landsmøde i 
foreningen af skole og forældre den 15.-16. nov. Der 
er ingen der deltager.  
 
9. klassestur. Betyrelsesformanden videreformidler 
information om turen til forældregruppen i 
nuværende 8. kl.   
 
Skoleledelse: LT informerede om: 
Ansættelser:  
Der har været ansættelsessamtaler for en lærer og 
to barselsvikariater i Afd. D/E. Der er ansat to pæd. 
Og 1 lærer.  
 
PB ansættelser i administrationen: Der er indkaldt til 
ansættelse af to . Der er ansættelsessamtaler den 
22.10 fra 15:00-20:30.  
 
Der har været pædagogiske weekend på 
Limbjerggaard ved Sletten, hvor der blev arbejdet 
med skolens pæd. Ståsted og teamsamarbejdet.  
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Der arbejdes videre med det pædagogiske ståsted i 
en proces med personalet, der forventes afsluttet 
omkring jul. 
 
Ulovligt skolefravær. LT orienterede om konsekven-
serne af lovforslaget. Fremover må elever ikke have 
over 15% ulovligt fravær indenfor samme kvartal. 
Det vil bl.a. betyde, at ferierejser etc. udenfor 
skoleferier bliver betragtet som ulovligt fravær. 
Skolen afventer fortsat bekendtgørelse fra 
ministeriet. 
 
Orientering om holdeksamen for 9XY. Skolen har 
fået dispensation.  
 
SFO/Klub: Intet at meddele. 
 
Personale: … 
 
 

E771: Orientering om 
budgetopfølgning september 2019. 10 
min. 

PB orienterede om budgetopfølgning for sept. 2019. 
Skolen forventer af regnskabet vil balancere ved 
udgangen af 2019. 
 
    

E772: Opsamling på forældremøder.  
20 min 

Der har været diskussion på forældremøde i 3. årg. 
om bemandingen i morgenbåndet på årgangen, hvor 
nogle elever oplever, at der er uro. LT beder om, at 
de pågældende forældre henvender sig direkte til LT.  
 
E5 har haft spørgsmål til studieturen i udskolingen. 
Herunder, om der er mulighed for at arrangere en 
øve-overnatning inden. Det kan arrangeres som en 
forældreovernatning, hvor personalet er med til kl. 
15, og der efterfølgende tages over af forældre.  
 

Kl. 18.00 - Spisning Solvår kommer og spiser med.  

E773: Indlæg til Låsby bladet omkring 
parkering.  

Indlægget er godkendt. 
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Bilag medsendt – kommenter gerne 
inden mødet.  
10 min. 

Skolebestyrelsen har debatteret indlægget og 
problemerne omkring   

E774: Drøftelse af læringsplatformen 
”Min uddannelse”. 15 min 
Bilag findes i mail videresendt fra Søren 
Ålund.  

Bestyrelsen debatterede på opfordring fra B&U 
læringsplatformen Min Uddannelse.  
 
LT orienterede om Min Uddannelse, der nu er fuldt 
implementeret. Det betyder:  

- At alle årsplaner i lægges i Min Uddannelse 
- At elevplaner laves i min Uddannelse i de fag, 

hvor det er lovpligtigt.  
- I de fag, hvor der skal laves elevplaner, er det 

en forventning, at lærerne laver evalueringer.  
- At der oprettes forløb i alle fag. 

 
 

 E775: Pointer fra trivselsmålingen 
2019. Læring- og trivselskonferencer 
20 min. 

LT orienterede om proceduren  
 
Skolen arrangerer lærings- og trivselskonferencer to 
gange årligt.  
 
På lærings- og trivselskonferencerne sidder 
vejledere, lærere og afdelingsleder med.  
 
På læringskonferencerne justeres handleplanerne 
fra den sidste trivselsmåling. 
 
LT præsenterede resultaterne af den sidste 
trivselsmåling afdelingsvis. Ledelsens fokus har i år 
været på progression fra sidste års måling.  
 
0.-3- kl.  
Overordnet ses det, at eleverne svarer nogenlunde 
sammenligneligt med målingen fra 2018-2019.  
 
4.-9. kl. 
På en række parametre er trivslen for eleverne i 
mellemtrin og udskoling overordnet set haft en 
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positivt progression. Der er dog stadig områder og 
klassetrin, hvor der er et stort arbejde. 
 
Overordnet set er det positivt, at se at der en positiv 
progression i trivselsmålingerne. Der er dog stadig 
meget at arbejde med.  
 

E775: Stafet for livet. Hvordan gik det? 
5 min. 

 

E776: Låsby skole – Branding – 5 min.  
 

E777: Dagsorden til næste møde.  5 
min 

- Brandingtiltag: Hvor har skolen rykket sig 
- Stafet for livet rykkes til næste møde 
- Skolefest 

 

E778: Lukket møde   
 


