
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 18.6.2020 
Kl. 17.15-19.30  
Mødested: Personalerummet på Låsby Skole  
 
 
Tilstede: Anette, Laila, Elisabeth, Helle, Karina, Susanne, Pia, Peter og Dorthe  
Afbud: Tania  
Referent: Dorthe 
 

 

Dagsorden  
 

Referat 

E831: Godkendelse af referater (5 
min.) 

Mangler underskift på referat, som sendes rundt til 
underskrift. 
 

E832: Godkendelse af dagsorden (5 
min.) 
 

Vi ændre rækkefølgen på dagsorden, grundet punktet 
MOT med elevdeltagelse. 
Præsentation af Dorthe flyttes ligeledes op til starten 
af mødet.  
 

E833: Orientering:  (30 min.) 
 
Meddelelser fra: 

 Elevråd  
 Formand: Information om den 

fortsatte proces med ny 
skolestruktur. 

 Skoleledelse:  
 Præsentation af ny 

pædagogisk leder for 
specialafd. 

 Covid-19 
 Translokation for 9. 

klasserne 
 SFO/klub:  
 Personale:   

 

Elevråd 
 
Marta; Elevrådet har været lukket meget ned, grundet 
corona. En del af de planlagte tiltag/aktiviteter, har 
ligeledes været aflyst, men der arbejdes på, at der er 
nogen, der tager over på opgaverne til det nye 
skoleår. 
 
VK og AE kontakter Martha ifm overlevering og 
evaluering af 9. klassernes valgfagsundervisning i 
indeværende skoleår. 
  
Formanden opfordre til at den undersøgelse elevrådet 
har lavet af toiletterne, skal der følges op på i det nye 
skoleår. 
 
Marta anbefaler Nanna Rask som elevrådsformand.  
  
Formand: Information om den fortsatte proces med 
ny skolestruktur. 
PB og formanden har været til møde vedr. den 
kommende proces omkring skolestrukturen. Susanne 
deltog ligeledes gennem sit arbejde.  
Den nye skolestruktur skal kunne holdes, når man 
kigger 10 år frem.  
Der forventes stor vækst i Låsby, de næste 10 år frem. 
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”Der skal være lys i alle vinduer, når skolestrukturen 
er på plads”, dette betyder ingen skolelukning, men 
fokus er mere på ledelsesstruktur skoler og daginst. 
imellem. 
 
Der er igen gjort opmærksom på vores tanker omkring 
flytningen af evt. afdeling E og D. Ligeledes vores 
ønske om flere almen elever og klasser på Låsby skole.   
 
Skoleledelse:  
Formanden fortæller, at der har været 
forældrehenvendelser, der går på timetallet for 
udskolingselevernes, særligt 6. klasse her efter Corona 
opstart.  
 
PB oplyser, at det har været muligt at give 6. klasse 
flere lektioner på skolen i uge 25 og 26.  
Alle faciliteterne og lokaler på skolen er i brug, og det 
har desværre ikke været muligt at få udskolingen 
mere tilbage på skolen, da vi ikke har haft lokaler og 
udeareal til flere elever.  
Skolens ledelsen har været meget opmærksom på, at 
inddrage lokalsamfundet i Låsby og der er mødt stor 
hjælpsomhed i lokalsamfundet. Skolebestyrelsen 
bakker op om ovenstående.  
 
PB informerer om ansættelse af ny skoleleder 
forventes at ske fra 1.1.21 
 
Translokation bliver anderledes i år grundes corona –
afd. C og E holder det i år hver for sig. Der er 
begrænsninger for hvor mange der må deltage. Dette 
er forældre informeret tydeligt omkring i indbydelsen 
til translokationen. 
 
Der er fra formandens siden stor ros til 
medarbejderen. De har lavet en god undervisning 
både virtuelt og på skolen, da der blev åbnet op igen.  
 
SFO/klub   
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Elisabeth informerer, der er lavet malerværksted og 
de har fået drejebænken i gang igen. Der er lavet flere 
nye tiltag i coronatiden.  
 
Hele skolen har og er fremadrettet meget 
opmærksom på de sårbare elever, som er kommet 
ekstra i klemme i coronatiden. Der har været afholdt 
bekymringssamtaler, elevsamtaler, enkelte 
medarbejdere har været hjemme ved en elev og der 
er sendt underretninger. 
 
 
 
 

E835: Evaluering af MOT (20 min) 
Christian Smed – MOT-coach deltager 
i mødet og vil fortælle om arbejdet 
med MOT, skolens resultater og den 
særlige ”MOT-til at glæde dag”. 
 

Christian fortæller kort om MOT 
MOT har kørt i 3 år på skolen i udskolingen, men god 
succes. Det er taget godt imod af eleverne. 
Johanne er ungmotivator og har været på 
uddannelsen. Johanne er nede i 6 klasse og er allerede 
fuld i gang med at forberede 6. klasse på MOT i 
udskolingen.  
 
Marta – MOT har givet os mulighed for, at sige de 
svære ting, og har gjort at jeg har set anderledes på 
andre, ikke negativt, men med en større forståelse.   
 
Skolen har modtaget en pris for vores MOT indsats   
Det er desværre ikke muligt at måle på effekten fra 
før og efter vores opstart med MOT, da vi ikke har 
indsamlet data fra før. Men glæde og den positive 
tilbagemelding fra eleverne, giver et tydeligt billede af 
at MOT, er en succes på skolen. Godt arbejde 
Christian.     
 
Der spørges ind til om MOT er en mulighed i 
indskoling og mellemtrin. Christian fortæller at som 
koncept er det ikke muligt, da det tager udgangspunkt 
i ungdomslivet. Men det er muligt at tage dele fra 
konceptet og bruge det både i indskolingen og 
mellemtrinnet. 
 
MOT arbejdet forsætter fremover   
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E834: Status på skolebestyrelsesvalg 
(25 min) 
B&U har fremsendt en proces for 
afholdelse af skolebestyrelsesvalget, 
der skal være afsluttet medio sept. 
Bestyrelsen har behov for at 
planlægge og diskutere valg og ikke 
mindst opstilling af kandidater. (se 
vedhæftede procedure) 
 

Orientering om skolebestyrelsesvalg 
Valgbestyrelsen mødes d. 19 august (Peter 
Formanden og Susanne) 
Se bilag  
 

E835: Budgetopfølgning pr. 1.6.2020 
(20 min) 
Se vedhæftede. PB gennemgår 
budgetopfølgning, samt konsekvenser 
heraf. 
 

Orientering om skolens økonomi   
 
PBs løn betales af skoleafdeling til og med ansættelse 
af ny skoleleder.  
PB informerer om den proces ledelsen sætter i gang i 
efteråret i forhold til specialafdeling. Her vil vi 
inddrage medarbejderne i ”nytænkning” af vores 
tilbud. 
Alle medarbejdere er orienteret omkring økonomien, 
ledelsen vægter åbenhed over for medarbejderne, da 
det skaber større forståelse for beslutningerne 
omkring, der ikke automatisk bliver ansat nye 
medarbejder i specialafdelingen, hvis vi modtager en 
opsigelse eller der bliver visiteret nye elever.  
Bestyrelsen godkender budgettet.  

E836: Evt. (10 min)  

E837: Dagsorden til næste møde (5 
min) 

 Vi mangler datoer for skoleåret 20/21 – 
næste møde bliver 13.8.20 17.15 til 19.30  

 Skolefest  

 Processen omkring skolebestyrelsesvalg 

 Vi inviterer den nye landbetjent Katrine til 
mødet 

E838: Lukket møde  
 


