
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 14. maj 2020 
Kl. 18.00-19.30   
 
Tilstede: Laila, Elisabeth, Helle, Karina, Tania, Susanne, Pia, Annette, Louise, Jean og Peter  
Afbud:  
Referent: Peter 
 
 

Dagsorden   Referat 
E823: Godkendelse af referat.  Udskudt til bestyrelsen mødes i  
E824: Corona-tiltag 
 

Status for skoleåbning 
Skolen har været i gang siden påske. Det er gået godt, 
bl.a. Grundet det fine vejr. Personalet har løftet en stor 
opgave og gjort det rigtigt fint. Der er nu skabt en ny 
hverdag for 0.-5. årgang.  
 
Skolen har haft en række væsentlige udgifter, hvilket 
bl.a. har skyldtes at klasserne har været delt og der har 
skullet ekstra bemanding på. Det har kostet ca. 200.000 
kr.  
 
Udgifterne vedr. alene almenskolen, da specialklasserne i 
forvejen har haft en god normering.  
 
Der arbejdes pt. på at justere normeringen, så vi kan 
holde udgifterne nede. 
 
Det er indtil videre usikkert, hvor meget eller hvad der vil 
blive kompenseret for. Der forventes først i løbet af 
efteråret en afklaring på, hvor meget skolen.  
 
PB og JMO informerer om åbningen af fase 2. PB 
gennemgik de overvejelser, der ligger til grund for den 
valgte plan for tilbagevenden for 6.-9 klasse vender 
tilbage.  
 
Der ændres ikke i mødetid for 0.-5. kl. Det vurderes, at 
det er vigtigt, at holde fast i den nye ”hverdag” for de 
mindste elever. Samtidig er skolen pålagt ikke at skære i 
timerne for de mindste til fordel for en evt. åbning af 
skolen for de ældste i fase 2. 
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Der er sendt besked ud til forældre om opstarten. Laila 
kommenterede at beskeden var klar og modtaget. 
 
6.-9. årgang kommer tilbage fra mandag den 18.6. De vil 
primært være på skolen fra 14-16, med enkelte andre 
dage.  
 
Det bør præciseres, hvilke forventninger, der er til at 
eleverne 7.-9. transporterer sig til Ravnsøhytten.  
 
PB informerede om, at der arbejdes med planer for en 
”sidste skoledag” for 9. kl den 19.6. Der arbejdes 
ligeledes på at lave en translokation den 25.6. kl. 17-19. 
 
Der arbejdes med at sikre en at 7. kl. får en eller anden 
form for brobygning / overgang til udskolingen, hvor 
eleverne får et indblik i hverdagen i afd. C.  
 
Det foreslås, at elever fra udskoling evt. kan deltage 
online med info om livet i afd. C.  
 
 

E825: Status skolebestyrelsesvalg 
 

Det er fortsat uklart, hvordan det skal finde sted. Det er 
endnu ikke kommet nogle klare meldinger om, hvornår 
skolebestyrelsesvalget skal være afsluttet.  
 
Pia overvejer fortsat, om hun vælger at fortsætte. 
 

E826: Underskrift af referater Der sendes en mail ud med godkendelse af referater. 
 
De enkelte medlemmer bedes venligst at svarer tilbage 
med en godkendelse af referaterne. 
 

E827: Information om ny leder for 
afd. E 

Dorte har første arbejdsdag den 15.5. Dorte har været 
tidligere viceskoleleder i Herning i 6 år, hvor hun har 
arbejdet med børn med autisme-spektrumforstyrrelser. 
Hun har en lederudd. 
 
Dorte glæder sig til at starte.  
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LT og Dorte får 14 dage til at sikre en solid overlevering. 
LT informerede om de væsentligste opgaver, som Dorte 
sættes ind i. 
 

E827: Skolestruktur i Skanderborg 
Kommune  

B&U udvalget er gået i gang med forhandlingerne igen, 
men der er endnu ikke noget nyt.  
 
LT informerede om status. Der er sendt et signal til 
udvalget om, at der bør tages hånd om de svære 
problemer og laves en reelle justeringer. 
 
AH: Det forventes at der fremlægges et forsalg for 
byrådet i september.  
 
AH informerede om at der er forskellige holdninger til de 
forslag, der indgår i arbejdet med den nye skolestruktur, 
blandt medarbejderne. 
 
Bestyrelsen var enige i det vigtige i at deltage på det 
kommende stormøde. Bestyrelsen diskuterede, hvordan 
de bedst muligt kan deltage og repræsentere skolen.  
 
Temamødet afholdes den 3. juni. Frist for input til 
processen er den 10. juni. 
 
Susanne foreslår, at der laves et Skype-møde blandt 
bestyrelsesmedlemmer. Laila sender dato til PB. 
 

E828: Evt. LT orienterede om skolens økonomi. Den sidste 
budgetopfølgning pr. 1.5, hvor den nye tildelingsmodel 
for skoleåret 2020-2021 er indarbejdet, viser at skolen vil 
have et væsentligt underskud i 2020. Bestyrelsen er 
informeret. LMU orienteres i den kommende uge. 
 
LT fortæller, at hun har orienteret B&U. Der indgås en 
dialog med økonomi i Skanderborg Kommune.  
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Det er besluttet at stoppe alle nyansættelser og dække 
fratrædelser internt.  
 
 

E829: Dagsorden til næste møde - Præsentation af Dorte, Ny afdelingsleder for afd. E 
- Næste bestyrelsesmøde den 18. juni. 
 
 

E830: Lukket møde  
 

 


