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Tilstede: Laila, Louise, Helle, Karina, Jean, Tania, Susanne, Pia  
Afbud: Elisabeth 
Referent: Peter 
 
 

Dagsorden   Referat 
E816: Godkendelse af referat.  Udskudt til skolebestyrelsen mødes igen. 
E817: Corona-situationen og 
skoleåbning 
 

LT informerede om genåbning af skolen.  
 
Skolens ledelse har arbejdet for at få alle detaljer 
på plads i løbet af påsken. LT og Laila har løbende 
været i kontakt.  
 
Skolen er åbnet i dag for alle elever i specialskole 
og –klasse, samt for alle elever 0.-5. klasse.  
 
Personalet har arbejdet hårdt for at få skolen på 
plads, så vi var klar til at modtage alle elever i dag 
torsdag den 16.4. Alt personale var samlet tirsdag 
– i løbet af dagen – til information om procedure 
etc., så de vidste hvordan de skulle gå i gang.  
 
JMO informerede om, at der kun var ca. 10 
elever, der ikke er mødt ind i dag. 
 
Almen er spredt over hele skolen. 0.-1. i afd. A, 2.-
3. i afd. B, samt 4.-5. i afd. C.  
 
Eleverne er fordelt på ude og inde-hold. Så et 
hold er på matriklen og et hold er ude. 
 
Der er sikret, at færrest mulige elever er i kontakt 
med hinanden dagligt.  
 
Låsby er delt op i zoner, så børnene kan være 
ude. Der er lavet aftaler med lodsejere, som alle 
har været meget imødekommende.  
 
På specialområdet mærkes det, at det er en 
særlig svær situation. Omstillingen fra at have 
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været hjemme og nu komme i skole, har for 
mange elever været svært. Der har bl.a. derfor 
været en del elever, der ikke er mødt frem i dag. 
 
 Særligt for E-udskoling har der været  
 
Elevfravær deles pt. i to grupper. Elever, der er i 
risiko-gruppen og elever, der har ”almindeligt” 
fravær. Skolen er forpligtiget på at levere fortsat 
fjernundervisning.  
 
Der arbejdes på en langsigtet struktur for de 
elever, der endnu ikke er på skolen 6.-9. kl. Der er 
fokus på, at holde fast i elevernes motivation og 
skabe en struktur for dem i dagligdagen. Pt. 
fokuserer vi og ministeriet på at få skolerne åbnet 
igen. Vi har derfor ikke modtaget vejledningerne. 
Elever og forældre informeres i begyndelsen af 
næste uge og løbende, som vi modtager 
information fra ministeriet.  
 
Udskolingsturen for 8. kl. er blevet aflyst. De 
ressourcer, der er lagt til studieturen forventes at 
skulle bruges i juni, hvor 9. klasse skal være i skole 
og ikke på læseferie. Det vurderes ifm. evt. 
erstatningstur vil blive  
 
AH har lavet en forhåndsreservation på hostlet i 
KBH i den første uge af september, hvis det bliver 
muligt. 
 
Karina nævner i.fh.t. karakter til 9. kl. Mulighed 
for at vende karakterer med en ekstern lærer. 
Karina foreslår, at der laves ”klassens time” for de 
elever, der stadig er  
 
Giv mulighed at eleverne logge på før og får 
mulighed for efter, at være på uden læreren.  
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Give eleverne til opgave, at mødes i grupper uden 
lærere og diskutere opgaver. 
 
Jean bakkede op omkring Karina. Vi drøftede at 
det social er vigtigt og ikke kun det faglige. Det er 
vanskeligere når de sidder hjemme og det skal 
der tages højde for. 
 
 

E818: Status på skolebestyrelsesvalg 
 

LT informerede om skolebestyrelsesvalget. 
Kommunalt har man meldt ud, at valget er sat i 
bero indtil videre. 
 
LT spurgte bestyrelsen, om hvilken strategi vi skal 
vælge i Låsby. Skal vi fortsætte proceduren, som 
den var lavet, eller skal man følge vejledningen 
fra B&U. 
 
Laila spurgte ind til, om der er noget, der ikke 
genopstiller.  
 
Susanne vil gerne fortsætte i de kommende to år, 
men kan ikke sidde længere på valg for en 4 årig 
periode. 
 
Karina stopper, at hun forventer at træde ud, da 
hendes barn flytter skole efter sommerferien. Er 
på valg for en 2 årig periode. 
 
Helle stiller ikke op igen. Helle er på valg for en 4 
årig periode. 
 
Liv er stoppet. 2 årig periode.  
 
Tania er ikke på valg.  
 
Laila genopstiller. For en 4 årig periode, men 
stopper efter 3 år, da det sidste barn går ud i 
2023. 
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Pia fortsætter.  
 
Susanne opfordre til, at der laves et skriv til 
forældrene i E og D.  
 
Laila vil gerne, at der arbejdes for en mere ligelig 
kønsfordeling i bestyrelsen. 
 
LT peger på, at ledelsen kan bede personalet 
overveje, om der er forældre, det kan være en ide 
at prikke. 
 
Det vedtages, at skolebestyrelsesvalget udskydes 
indtil der kommer en fælleskommunal indstilling. 
Punktet tages op igen på næste møde. 
 

E819: Ansættelse af afdelingsleder 
vi afholder 1. og 2. samtalerunde d. 21.4 og 
d. 28.4 – eftermiddag. Vi har endnu ikke 
afklaret form, men kan en af jer deltage? 

LT præciserer datoerne 
 
Der er første samtalerunde den 22.4 og 2. runde 
den 29.4. Første samtalerunde starter kl. 14. 
 
Der er udvalgt 4 ansøgere til samtale i 1. 
samtalerunde. 
 
Ledelsen informere om, at set-up til samtalerne 
ændres, så det er muligt at holde fast i en 
samtale. Samtalen forventes afholdt i 
gymnastiksalen, med god plads imellem alle. 
 
Forslag:  
 
HR deltager ikke, men laver personlighedstest. 
PPR-psyk deltager på Skype-forbindelse. 
Bestyrelsesmedlemmet deltager ligeledes på 
Skype. 
Ledelse og medarbejdere deltager fysisk. 
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Helle forventer, at deltage i den første 
samtalerunde. Hun melder tilbage til LT. 
 
 

E820: Evt. Kort evaluering af mødeform over Skype. 
Tilbagemelding, at de fungerede fint. Det kan 
gøres igen. 
 

E812: Dagsorden til næste møde  
Næste møde 14. maj 2020.  

- Status på corona-tiltag 
o 9. klassernes afslutning 
o Kommende 7. kl. Brobygning / 

overgang til udskoling. 
- Status på skolebestyrelsesvalg. 
- Den valgte kandidat til den nye afdelings-

lederstilling i special deltager. 
- Underskrift af manglende referater 
- Status for skolestrukturen 

 
Evt. til senere. 

- Evaluering af skolefest 
- Procedure for information til forældre om 

større pæd.-/didaktiske ændringer  
 

E813: Lukket møde  
 

 


