
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 16. januar 2019 
Kl. 17.15-19.30   
 
Tilstede: Laila, Elisabeth, Louise, Peter, Helle, Karina, Jean, Tania, Susanne, Karina, Elevrødder. Martha (9xy), Johanne 
(8xy)  
Afbud: Annette, Pia, Liv. 
Referent: PB 
 

 

Dagsorden  
 

Referat 

E788: Godkendelse af referat. 5 min.  

E789: Orientering:  20 min. 
Meddelelser fra: 
 Elevråd:  
 Formand:  
 Skoleledelse: status på ansættelser 

mm.  
 SFO/klub:  
 Personale:   
 

Elevråd: 
Sidste halvår af 2018-2019 har elevrådet arbejdet 
med, hvad der behov for at arbejde med. Elevrådet 
har oprettet en postkasse, hvor elever kan lægge 
forslag i.  
 
Der er blevet arbejdet med:  
 
Toiletgruppen 
Toiletforhold – elevrådet har arbejdet med 
toiletforholdene i et udvalg. Alle toiletter i afd. B og 
C er gennemgået af elevrådet.  
 
Elevrådet har to kommentarer. Ønsker til skolen:  
1) lys i toiletterne. 4. kl. toiletter. Automatikken 
virker ikke, og lyset slukker vilkårligt. Det behandles 
af Jimmy. 
2)  Stikkontakterne sidder udenfor toilettet og kan 
derfor slukkes udefra. Det er generende for elever. 
Elevrådet ønskes, at det laves om.  
3) Dårlige låse i dørene. Låsene kan nemt låses. Der 
er toiletter, hvor dørene binder og det kan være 
svært at komme ud. 
 
Boldgruppen har arbejdet med:  
Der købt nye bolde. Elevrådet vil gerne lave et 
system, så alle har ansvar for boldene, så de ikke 
forsvinder. Der arbejdes videre med en model for 
boldene. Boldgruppen arbejder videre med forslag 
til aktiviteter i frikvarterne. 
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Postkassegruppen har lavet en folder, der 
forklarede om, hvordan en god kommentar i 
postkassen ser ud.  
 
Elevrådet har haft et kursus fra danske elevers 
fællesråd. Det har været meget formativt. 
 
Kommentar fra Karina: opfordring til at 
elevrødderne involveres i arbejdet med 
undervisningsmiljø, og at der evt. udvælges en 
undervisningsmiljørepræsentant.  
 
Der sættes et punkt på som status. 
 
Formanden: 
Liv har meddelt formanden, at hun ikke forventer 
at kunne deltage i foråret. Formanden orienterede 
om, at der ikke er flere suppleanter. Der meldes 
tilbage til Liv, at man betragter, at hun er trådt.  
 
Der er enighed om, at der ventes med at supplerer 
bestyrelsen indtil næste valg, der skal finde sted i 
foråret 2020, med tiltrædelse 1. august 2020.  
 
Skoleledelse: 
LT informerer om nye ansættelser, Jannie er ansat i 
afd. B, Louise i afd, B, Gitte fra 1.2 i afd. B, I afd. E 
er ansat Sille (i barselvikariat), Amalie ansat i Afd. E, 
Karin i afd. E (barsel), Pjor er ansat i et længere 
vikariat, Miriam, Line er ansat som pæd. Lotte er 
ansat i barselvikariat i afd. D. Thomas er ansat i 
længere periode grundet en længere sygemelding 
på afd. D. Hertil kommer to pæd., der er ansat på 
afd. D i vikariater. 
 
Tilbagemelding på kvalitetsrapporten. 
Kvalitetsrapporten skal kommenteres i år af både 
elevråd og bestyrelse. Det skal ske inde 20.2.2020. 
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Det pædagogiske ståsted er færdiggjort og sendt 
ud. 
 
Skolen går i gang med et kompetenceudviklings-
forløb med Louise Klinke, hvor der skal arbejdes 
med medarbejdernes relationskompetence.  
 
Klub 
Der arbejdes pt. med at holde på de ældste elever i 
klubben. Derfor rykkes der om i klubben, så der kan 
skabes et rum for de ældste elever. 
 
Personale: 
Annette var ikke tilstede. Der var derfor ikke 
orientering fra personale. 
 
 

E790: Første overordnede orientering 
om budget 2020. 
20 min. 

LT orienterede om budget 2020. 
 
Det er endnu ikke muligt at lave et første tekniske 
budget, da der så sent som i sidste uge, er lavet 
omprioritering af midler fra specialområdet til 
almenområdet i Børn- og Ungeudvalget. Det 
betyder, at der pt. er usikkerhed om de 
ekstrabevillinger, der hidtil er givet særligt til 
rengøring og ledelse. 
 
 
 

E791: Henvendelse omkring alkohol – 
hændelse i hallen. Punkt fra sidst – PB 
deltager.  
20 min. 

PB orienterede om situationen omkring hallen. 
Skolen har kendskab til en mindre gruppe elever, 
der hænger ud efter skole. Skolen arbejder med 
gruppen.  
 
Skolen arbejder med alkohol i et 
alkoholdningsforløb i SSP-regi. Skolen har et forløb, 
hvor alle klasser på forældremøder i 8. kl., 
udarbejder en fælles kontrakt.  
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E792: Kontrakt 2020. Bestyrelsesfokus 
herunder skolefest (kontrakt 
vedhæftet). 30 min. 

Skolefest. Bestyrelsen deltager  
 
Skolebestyrelsen laver en stand, hvor der kort 
optages 10 sek. video’er om skolen. Skolen 
undersøger, om det er muligt at sætte et 
videokamera op, hvor der kan optages korte 
videoer. Der laves en standardformuler, der tager 
hensyn til GDPR. 
 
Skolen (EMO) laver en valgplakat. ”Det er valgår – 
der skal vælges 3 repræsentanter til 
skolebestyrelsen i foråret 2020”. 
 
Bestyrelsen beder om, at der i dialog med Uge 6-
udvalget, vurderes om det er muligt at lave en ”fest 
m. musik og dans” for udskolingseleverne. 
 
 

E793: Status på AULA – 10 min. TL orienterede. Skolen er kommet godt i gang med 
AULA og får meget få henvendelser fra forældre.  
 
Der opleves, at en del elever ikke kan komme på 
AULA, når der fyldt 15, da de skal bruge nem-ID. De 
fleste informationer sendes til eleverne i 
minuddanelse.dk.  
 
Skolen arbejder med at lave retningslinjer for 
brugen af AULA. 
 
Væsentlige punkter, der tages op i retningslinjerne: 

- Lektiebog 
- Ugeplan/ugenoter 
- Kontaktbog 
- Brug af tabulex i SFO  
- Elevers brug af Aula 

 

E794: Låsby skole – Branding – 5 min. Kommentar fra Karina vedr. besked til mellemtrins-
forældre. LT orienterede kort om begrundelse for 
beskeden, dens indhold og tone. LT sender besked 
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til forældregruppen, nu hvor der igen er fuld 
bemanding i klasserne. 
 

E795: Dagsorden til næste møde.  5 min 
Februar - regnskab 

1. Status på toiletforhold.  
2. Valgprocedure for kommende 

skolebestyrelsesvalg. 
3. Regnskab og budget 
4. Kvalitetsrapport 

 

E796: Lukket møde   
 
 
 
 

 


