
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 13.8.2020 
Kl. 17.15-19.30  
Mødested: Personalerummet på Låsby Skole  
 
  
Tilstede: Anette, Thomas, Laila, Helle, Tania, Karina, Susanne, Pia, Peter og Jean  
Afbud:  
Referent: Jean 
 
 

Dagsorden   Referat. Jean 
E839: Godkendelse af referater (5 
min.) 

Ja 
 

E840: Godkendelse af dagsorden 
(5 min.) 
 

 Ja 
 

E841: Orientering:  (20 min.) 
 
Meddelelser fra: 

 Elevråd:  
  Info om ny kontaktlærer 

og møder første halvår af 
2020-2021 

 Formand:  
 Skoleledelse:  

 Skolestart 
 Covid-19 
 Udviklingsproces afd. DE 
 Låsbybladet 
 Interviewproces m. 

Genitor om ny skoleleder 
(1,5-2 t.)  
Gl. bestyrelse den 25.8 kl. 
17.19 
Ny bestyrelse den 22.9 
18-20 

 SFO/klub:  
 Personale:  . 

 

Ny medarbejder repræsentant. Thomas Busk Helle. 
Rådet præsenteret sig   
 
opstart ende elevråd her i Corona perioden. Så de kan 
komme i gang. Thomas går i gang, som lære ansvarlig  
 
Laila fremlag video, hvor hun fortæller om 
forældrebestyrelses arbejdet, som skal vises til 
forældremøderne pga. corona. Da vi skal mindste 
smitterisikoen.  Giver god mening her i corona tiden, og 
kunne måske være en mulighed fremad rettet. 
 
Peter om vores skoleopstart og de tiltage der er i 
forbindelse med Corona 
Starten er gået fint også med 0 årgang 
Vi har intro forløb med udskoling 
 
Travel opstart i ledelsen, der har været ansættelse 
samtaler. Vi havde 2 lære der sagde deres stilling op i uge 
27 og en pædagog. Hvor der skal slåes stilling på 
Denne en nye lære har stor erfaring Mat og NT. 
Mellemtrinnet. Hun hedder Berit Starter 31.8 
Den anden stilling ligger i udskoling, eng. samfundsfag , 
som besættes af Amalie der har haft lære vikariat i E, 
som er startet 
Musik har vi indkøbt musikskolen 
Derudover har vi lavet en tidsbegrænset pædagog 
stilling, der skal være med indover 6 årgang i dette 
skoleår. 
Pædagogstillingen i fritidsdelen, slåes op 
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Info omkring episode i denne uge i Søparken, hvor elev 
har haft en kniv med. Vi har være i dialog med de berørte 
parter, og sendt info ud til de andre forældre/elever. 
Været i tæt kontakt til SSP 
 
Peter forklarede om vores PLOV plan og personale er 
informeret om den i uge 32 
 
Peter har skrevet et brev til Låsby bladet. Kort fortælling 
om skolens håndtering Corona og Peter er   skolelder til 
ny ansættes 
 
processen omkring ny skoleleder m/ Interviewproces m. 
Genitor gennemgået 
d.19.8 med bestyrelsen. Nuværende 
d.16.9 Ny bestyrelse  
 
SFO/klub 
Jean informerede lidt om de tiltage vi har i forbindelse 
opstarten/corona 
 
Medarbejder repræsentant. Glad for ledelsen 
udmeldelse ang. Retningslinjer Corona-god start 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

E842: Kalender 2020-2021 (10 
min) 
Planlægning af bestyrelsens 
mødekalender i 2020-2021 
 

Gennemgang af planlagte møder 
møder starter 17.15-19.30 
d.22.10 lægges der et møde  
d.19.11 i stedet for d.5.11 
dem i anden ½ halvår holdes undtaget 
d.20.4 rykkes til 22.4  
d.22.6 rykkes til 17.6 
 

E843: Planlægning 
skolebestyrelsesvalg (25 min) 

Bestyrelsen har opstillingsmøde for interesseret forældre 
d.19.8 hvor de vil være tilstede.  
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Bestyrelsen skal have planlagt 
opstillingsmødet den 19. august, 
samt afholdelse af 
skolebestyrelsesvalget inden den 
15. september. 
 

- Der er valgt til 5 poster. 
 

Opstillingsfrist er d.26.8 og valget skal være afholdt 
inden d.15.9 
Peter sender videoen ud 1.9 til de klasser der ikke har 
afholdt forældremøder  
Der skal 3 nye ind der gerne vil tage 4 år. og 2 
suppleanter 
Bestyrelsen skal ud og snakke med folk 
Peter har i sit oplæg i Låsby bladet også en opfordring 
Susanne vil henvende sig til D forældre og bede dem 
sprede budskabet at vi gerne vil have en repræsentant 
fra D/E med 

E844: SFO – nye lokaler (15 min) 
Jean viser dem frem for 
bestyrelsen. 
 
 
 

Positiv tilbagemelding og opfordring til vi sætter billeder 
på hjemmesiden af de nye lokaler 
  

E845: Budgetopfølgning 1.7. 2020 
(10 min) 
Kort gennemgang ved Peter 
 

Gennemgangen af det opdateret budget. Som det ser ud 
pt. Går vi samlet ud med 1.9 mil i minus og ikke som 
tideligere udmeldt 2.7 mil 
Det er prima D der har et overforbrug af lønudgifterne, 
det tages der øje for på sigt 
alm. Delen har overskud 

E846:  Udviklingsproces afd. DE 
Vi er gået i gang med en 
omfattende udviklingsproces af 
vores specialområde. PB orienterer 
om proces og baggrund for denne. 
 

 
Peter gennemgik et oplæg omkring tiltagene og planen 
for processen af D og E 
 

E847: Evt. (10 min) 
 
 

Peter: der er kommet et tillæg til vores kvalitetsrapport. 
Hvor Peter har svaret på følgende uddybende 
kommentar 
pagraf 16. 
Afkortelse af skoledagen  
brugen af de 90.000 kr. ekstra tildelt midler 

E848: Dagsorden til næste møde 
(5 min) 

 Skolefest  
 Processen omkring skolebestyrelsesvalg 
 Vi inviterer den nye landbetjent Katrine til 

mødet 
 Skolestruktur 

E838: Lukket møde  
 


