
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Tirsdag d. 18. februar 2020 
Kl. 16.30-19.00   
 
Tilstede: Laila, Elisabeth, Louise, Peter, Helle, Tania, Susanne  
Afbud: Karina, Susanne, Pia 
Referent: PB 
 

 

Dagsorden  
 

Referat 

E797: Godkendelse af referat. 5 min.  

E798: Budget – regnskab  
 PB deltager og 16.30-17.00 

PB gennemgik regnskabet for 2019. 
Årets resultat er et underskud på 
668.000, som især er begrundet i 
store udgifter på vikardækning i 
specialafdelingerne. 
PB gennemgik budget 2020 
Der er drøftet hvorvidt det er muligt 
at genindføre udenlandsturen på 9. 
årgang. Bestyrelsen besluttede at 
med de ressourcer der er til rådighed 
er det ikke en mulighed. Det vil være 
økonomisk uansvarligt, især med 
udsigt til yderligere besparelser. 
Ligeledes er det drøftet om man 
kunne genindføre madordningen. Det 
blev også afslået med samme 
begrundelse som udenlandsturen. 
Det blev drøftet om det er en 
mulighed at hjemtage rengøringen 
ved næste udlicitering. 
Budget/regnskab er godkendt af den 
bestyrelse, der var tilstede.  
 

E799: Orientering:  20 min. 
Meddelelser fra: 
 Elevråd:  
 Formand:  
 Skoleledelse: status på ansættelser mm.  
 SFO/klub:  
 Personale:   
 

Louise: Der arbejdes lige nu i 
kommunen med skolestrukturen. 
’1. april 19.00 - 21.00 er skoleleder og 
skolebestyrelse inviteret til 
statusmøde om skolestrukturen. 
6. marts 12-13 er der rejsegilde på 
afd. D 
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E800: Handleplan i forlængelse af 
kvalitetsrapport. 20 min 
I vedhæftede bilag har jeg tilladt mig at lave et 
udkast til handleplan, da vi er pressede på tid. 
Deadline: 20 februar.  
 

Det udsendte bilag blev godkendt. 
Elevrådets bilag medsendes. 

E801: Valgprocedure for kommende 
skolebestyrelsesvalg foråret 2020. 30 min. 

Der indkaldes til orientering om 
skolestrukturen og 
skolebestyrelsesvalg torsdag den 2. 
april kl ? - det aftales på næste møde. 
Der skal udarbejdes et skriv til 
forældrene om 
skolebestyrelsesvalget. 
Louise retter tidsplanen til. 
Valgstyrelse Laila, Susanne og Louise 
Følgende bestyrelsesmedlem er på 
valg: Laila, Susanne, Helle og Liv 
Ikke på valg Karina, Tanja og Pia 
(suppleant for Solvor) 
Der skal også vælges 2 suppleanter. 
Helle laver et udkast til en invitation 
 

E802: Evaluering af skolefest – 10 min. På næste møde 

E803: Status på toiletforhold – 10 min.  Man er i gang med at udskifte lys på i 
afd C med censorer. Og kontakten 
udenfor toilettet afblændes. 

E804: Låsby skole – Branding – 5 min.  

E805: Dagsorden til næste møde.  5 min 
 

Evaluering af valgfag i udskolingen. 
Kvalitetsrapporten sættes på til en 
uddybende drøftelse 
Skolefesten skal evalueres. 
Valgprocedure skolebestyrelsesvalg. 

E806: Lukket møde   
 

 


