
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 01.10.2020 
Kl. 17.15-20.00  
Mødested: Personalerummet på Låsby Skole  
 
 
Tilstede: Anette, Thomas, Laila, Joel, Margrethe, Maria, Susanne, Tania, Trine, Dorthe, Jean og Peter  
Afbud: Pia 
Referent: Tina 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 Kort rundvisning på skolens 
”nye” midlertidige corona-
legeplads 
De der har mulighed for at 
være med fra kl. 17, kan få en 
lille rundvisning på 
mellemtrinnets nye 
midlertidige corona-
legeplads. 
 

De der havde lyst var ude at se legepladsen. 
 
Laila bød velkommen og fortalte hvordan vi overholder 
Corona krav til mødet. 

17:15 E850: Godkendelse af 
referater (2 min.) [B] 

Godkendt. 
 

17:17 E851: Godkendelse af 
dagsorden (3 min.) [B] 
 

 Godkendt. 
 

17:20 E852: Orientering (45 min. + 
15 min.) [O] 
 
Præsentation af bestyrelsen: 

Hvert bestyrelsesmedlem, 
må gerne tænke 
nedenstående spørgsmål 
igennem. 

- Fortæl kort om dig 
selv. Hvem er du, 
hvilket klassetrin har 
du børn på, hvad 
laver du, hvad er dine 
kompetencer. 

- Hvad er god skole for 
dig? 

- Har du en ”kæp-hest”, 
som er særlig vigtig 
for dig i bestyrelsen. 

 

Alle repræsentanterne præsenterede sig selv. 
 
Elevrådet er lige startet op og har ikke noget lige nu, men 
har generelt mange ideer. 
 
Formanden fortalte at der er sat tidspunkter på punkterne 
til mødet for at sikre at det ikke skrider tidsmæssigt. Ved 
beslutningspunkter og i tilfælde af at der skal stemmes, så 
må ledelsen ikke stemme. 
 
Formanden om Covid 19, det var en vanskelig tid før 
ferien, ros til skolen for håndteringen af specielt 
udskolingen i forhold til at den sædvanlige eksamen ikke 
blev afholdt.  
Opmærksomhed på at eleverne ikke går flere i Meny end 
dem der skal købe noget, af hensyn til f.eks. ældre borgere 
mfl. der handler på disse tidspunkter og på den måde 
undgå smittefare.  
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Meddelelser fra: 
 Elevråd  
 Formand  

o Opsamling på 
covid-19 tiltag før 
sommerferien 

 Skoleledelse  
o Der foreslås ekstra 

bestyrelsesmøde 
den 10.12.2020 (se 
vedhæftede 
kalender) 

o Orientering om 
juleklippedag / 
skolefest 

o Orientering om 
situationen med 
covid-19 

 Specialområdet 
o Orientering afd. D 

 SFO/klub  
 Personale 

Skolen er låst om morgenen – opmærksomhed på om 
eleverne kan håndterer dette også nu hvor det bliver mere 
koldt om morgenen. 
Informationsstrømme fra skolen omkring Covid 19 har 
været rigtig fin. 
 
Ledelsen omkring Covid 19, der er almindelig undervisning 
igen, dog med nødundervisning i pauserne hvor de 
forskellige legepladser bliver brugt, vi justerer hele tiden 
da det går op og ned. Der har været et enkelt tilfælde af 
smitte af personale i 0 kl. Der blev taget en beslutning 
sammen med sundhedstjenesten om at klassen ikke skulle 
sendes hjem. 
Hvis personale har hoste eller andet så skal de blive 
hjemme, derfor er vi særligt udfordret af fravær, Covid 19 
vil koste skolen ekstra, både i forhold til rengøring samt 
vikarer. 
Der blev spurgt ind til om de forældre der arbejder 
hjemme, kunne det være en ide at de holder deres børn 
hjemme. Skolens opfordring, sendt jeres børn i skole så 
det ikke går ud over trivsel bla. Socialt. 
Specielt i afd. E og D er det en balancegang i forhold til 
vikarer og hvad der er bedst for barnet – at blive hjemme 
eller have vikarer. Skolen er god til at have en overordnet 
holdning og alligevel kunne tage individuelle hensyn. 
 
Ekstra bestyrelsesmøde afholdes 10. december 
2020.10.05 
Den sædvanlige juleklippedag ændres, så bedsteforældre 
kan desværre ikke deltage, men der bliver et samarbejde 
med kirken omkring julepyntning hvor bedsteforældre vil 
kunne deltage. 
 
Skolefesten flyttes til uge 23. 
 
Afd. D, der har været udfordringer med skemaet, så 
Dorthe er i gang med at lave skemaændringer som på sigt 
bliver rigtig godt for både elever og personale. 
Der er ekstra fokus på psykisk arbejdsmiljø og supervision 
er sat i værk. 
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SFO/Klub, der er 98 tilmeldt i klubben og 105 i SFO’en, det 
største antal nogensinde. Meget positivt, der er dygtigt 
personale. Der er en fast udegruppe hver dag hvor man er 
i skoven. 
 
Personale, det er en hård periode for personalet, det er 
svært at holde pause da der skal holdes ekstra opsyn med 
børnene.  
Der er lavet ny arbejdstidsaftale, der følger desværre 
ingen penge med. 

18:20 E853: Hvad er 
skolebestyrelsens opgave 
(15 min) [O/D] 
Peter og Laila orienterer om 
bestyrelsens væsentligst 
opgaver. Se vedhæftede 
materiale. 
 

Forretningsordenen blev gennemgået overordnet. 
Vi er et lukket rum og beslutninger der bliver taget skal 
alle bakke op om som en fælles beslutning. 
Formanden er den der udtaler sig udadtil med mindre 
andet er aftalt. Bestyrelsen skal føre tilsyn med ledelsens 
arbejde. Principperne skal jævnligt gennemgås og ændres. 
 
Laila har en bog ”håndbog for skolebestyrelse” kan lånes 
hvis man ønsker det. 
 
Trine er suppleant, men ønsker at deltage så meget som 
muligt men har ikke stemmeret. 
 
 

18:35 E853: Konstituering af 
skolebestyrelsen (10 min) [B] 
Valg af formand og 
næstformand 
 
 

 Begge genvalgt. 
 

18:45 E854: Gennemgang af 
budgetopfølgning (10 min) 
[O] 
Peter gennemgår den sidste 
budgetopfølgning fra 
1.9.2020 
 
 

Peter gennemgik budgettet.  
I Maj så budgettet ud til at give et underskud på 2,7 mio, 
nu er det forventede underskud på 1,7 mio, underskuddet 
er primært på specialafdelingerne. 
Uanset om skolen har over eller underskud, så går det 
med fra regnskabsår til regnskabsår, sådan er det i 
Skanderborg kommune. 
 
Udredninger på special er blevet udsat pga. Corona og 
derfor har vi haft massiv færre nye elever. 
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Vi kan sagtens skille skolen ad, så når afd. E flytter så 
flytter underskuddet også med. 
Alm.: 380.000 overskud 
AFd. E: -555.000 underskud 
Afd. D: -1.700.000 underskud 
SFO/Klub: 303.000 overskud 
 
Underskuddet er reduceret primært pga. besparelser på 
vikarer, undgå at genansætte, samt manglende vice og 
pædagogisk leder i en periode. 

18:55 E855: Ny skolestruktur (15 
min) [O/D]  
Peter gennemgår de seneste 
udmeldinger vedr. den nye 
skolestruktur, der pt. er 
sendt i høring. Se 
vedhæftede bilag. Herunder, 
hvordan vi allerede er ved at 
forberede konsekvenserne af 
den ny skolestruktur. 
 

Peter informerede om processen omkring de foreslåede 
skolestrukturforandringer. 
 
Afd. E forventes at flytte til Niels Ebbesens skole pr. 1. 
august 2021. De har også mere plads på skolen og mange 
elever vil få kortere i skole. For eleverne vurderes det 
derfor at give god mening. 
 
Låsby skole har valgt at gå forrest og er begyndt evt. 
planlægning af en flytning. Fokus er i hele processen på, at 
sikre, at eleverne trives i en evt. overflytning. 
 
 
 

19:10 E856: Generel 
opkvalificering af personale 
på specialområdet (15 min) 
[O] 
Låsby skole har i samarbejde 
med Fagsekretariatet 
besluttet, at der skal 
gennemføres en generel 
opkvalificering af alle 
medarbejdere på special-
området. Det betyder, at der 
er ved at blive indgået en 
aftale om gennemførelse af 
en Autismepilot Uddannelse. 
Fagsekretariatet har 
indvilliget i at betale for 
uddannelsen. DL vil orientere 
om baggrund for tiltaget og 

Dorthe fortalte om Autismepilot, som er en uddannelse til 
skoleområdet. Rigtig meget fungerer rigtig fint på afd. D 
og E, men den del personale mangler mere viden om 
autisme. Skanderborg kommune har bevilget  penge til at 
alt personale på afd. D og E får denne uddannelse. 
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uddannelsen, herunder 
betydning for personale og 
elever. 
 
 

19:25 E856: Låsby skole 3.0 (20 
min) [O/D] 
Med udgangspunkt i arbejdet 
med den ny skolestruktur, 
bliver der også et arbejde 
med at definere, hvad det er 
for en skole, der er tilbage i 
Låsby, efter at 
specialklasserne er flyttet. Vi 
er i ledelsesgruppen allerede 
i gang med at planlægge en 
proces for dette arbejde, som 
vi gerne vil gennemgå og 
vende med bestyrelsen. 
Herunder særligt, hvordan 
forældre og borgere i Låsby 
kan involveres i processen. 
 
 

Udsættes til næste møde. Punktet skal være i starten af 
mødet så elevrådet kan deltage. 

19:45 E857:  Valg af medslemmer 
til ansættelsesudvalg ifm. 
ansættelse af ny pæd. leder 
(7 min.) [B] 
Der er opslået en stilling som 
ny pædagogisk leder for 
almenskolen på Låsby Skole. 
Ansøgningsfristen er søndag 
den 4. oktober. (se vedhæftet 
opslag) 
 
1. samtalerunde finder sted 
den 20. oktober og 2.  
samtalerunde den 27. 
oktober, begge dage starter 
vi kl. 16. 
 

Formanden fortalt lidt om tanken bag stillingen som 
pædagogisk leder. 
 
Personen skal have fokus på det pædagogiske og stå for 
klassetrin 3-9. 
 
Samtalerne bliver d. 19. og 28. oktober. Bilag med tider 
blev delt ud. 
Følgende blev valgt til ansættelsesudvalget: 
Laila, Maria, Trine, Annette og Thomas. 
 
 
 

.  
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Der skal findes medlemmer 
til et ansættelsesudvalg. Det 
foreslås, at følgende 
deltager: 
Bestyrelsesformand, 2 
bestyrelsesmedlemmer, 
skolens ledelse, TR og 1 
lærerrepræsentant fra 
udskoling-/mellemtrin. HR 
deltager i 2. samtalerunde. 
 

19:52 E858: Evt. (5 min) [D] 
 

 

19:57 E859: Dagsorden til næste 
møde (3 min) [D] 

 Skolefest  

 Trafikpolitik 

 IT-politik (BYOD – “Bring Your Own Device”) 

 Vi inviterer den nye landbetjent Katrine til mødet 

 Orientering om medicin-håndtering 
20:00 E860: Lukket møde (0 min) 

[O] 
 

Peter orienterede om en episode der er sket i en tom 
lagerbygning i Låsby. Der har været tale om drengestreger 
der har taget overhånd. SSO og lokalbetjenten har været 
indeover. 

 

Forklaring til dagsorden: 
(10 min) tidsangivelse for punktets længde. Afsluttes en diskussion, kan dette skydes til næste møde. 
[O]: Orienteringspunkt. Punktet er ikke åbent for diskussion, men en orientering til bestyrelsen. Det kan besluttes, 
at punktet senere skal tages op som et diskussions- eller beslutningspunkt. 
[D]: Punktet sættes til diskussion. Det kan være punkter, hvor skoleledelsen har behov for at vende en problematik 
eller åbne en ny diskussion med bestyrelsen. Der kan ikke træffes beslutninger på sådanne punkter. 
[B]: Beslutningspunkt. Der kan træffes beslutninger. Beslutningspunkter skal være nævnt i dagsorden. 

 
 


