
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 19.11.2020 
Kl. 17.15-20.00  
Mødested: Afd. C på Låsby Skole  
 
 
Tilstede: Anette, Thomas, Laila, Joel, Maria, Tania, Thrine (supl.), Dorthe, Peter og Jean  
Afbud: Margrethe, Susanne 
Referent: Tina 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:15 E865: Godkendelse af referater (2 
min.) [B] 

Godkendt 
 

17:17 E866: Godkendelse af dagsorden (3 
min.) [B] 
 

  
Godkendt 
Punktet meddelelser fra SSP blev rykket frem og 
Laila gav ordet til landbetjent Katrine. 

17:20 E867: Information fra Ungdomsskolen 
om ændring af klubtilbud i Låsby (15 
min.) [O] 
Byrådet har tidligere på året besluttet 
at ændre klubstrukturen i Skanderborg 
Kommune. Det betyder, at klubben, 
som vi kender den i Låsby i dag, 
nedlægges. Frank Oxholm Jensen, der 
er afdelingsleder ved Ungdomsskolen 
har overtaget ansvaret for udvikling af 
det nye ”klubtilbud” i Låsby. Frank vil 
gerne introducere bestyrelsen for hans 
tanker, der bl.a. inkludere et tættere 
samarbejde med skole, forældre og 
lokalmiljø.   
   

Frank fra ungdomsskolen fremlagde den 
fremtidige klubstruktur. Der bliver fra nu af, ikke 
faste tilbud i klubben. Der bliver aktiviteter som 
man skal tilmelde sig til. Der vil blive arbejdet på 
at udvide samarbejdet mellem klub / skole / 
forældre. 
Tilmelding til aktiviteterne sker via 
ungdomsskolens hjemmeside. 

17:35 E867: Orientering (40 min.) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 SSP  
o Lokalbetjent i 

Galten/Skovby/Låsby 
Kathrine kommer og hilser på 
bestyrelsen ca. 17.30 

 Elevråd  
 Formand  
 Skoleledelse  

o Orientering om ansættelse af 
ny lærer i almen 

SSP: 
Landbetjent Katrine præsenterede sig selv og 
fortalte lidt om hendes baggrund og hendes 
oplevelse af Låsby området, som var positivt. 
Der var mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Elevråd: 
De præsenterede sig selv. Der er taget hul Låsby 
3.0 
 
Formand: 
Gav ordet til Peter. 
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o Orientering om proces 
omkring ny skolestruktur i 
Skanderborg kommune 

o Orientering m ansættelse af 
ny pæd. leder Ulla Jul 
Madsen  

o Status vedr. Covid-19 
o Julehilsen til personalet 

 Specialområdet 
 SFO/klub  
 Personale 
  

Skoleledelse: 
Der skal ansætte ny lærer i stedet for Stine, som 
har fået job på Sorring skole. 
 
Bjedstrup og Hylke skolerne skal ikke lukke 
alligevel. D. 16 december 2020 bliver det 
endeligt vedtaget om afdeling E og D skal flytte 
fysisk fra Låsby skole, de får samme 
kontraktholder.  Afd. E forventes at flytte til 
August og afd. D blive i eksisterende bygninger.  
 
Ny pæd.leder – Ulla Jul Madsen starter d. 1. 
december 2020 
 
Covid-19 rykker tættere på, vi har haft en elev i 
specialafdelingen som har været smittet. Eleven 
havde dog være hjemme 1 uge inden så det har 
ikke haft konsekvenser for skolen. Enkelte 
elever har været hjemme da de har haft 
nærkontakt med smittede via fritidsaktiviteter. 
 
Formand: 
Der blev drøftet om personalet skal have en 
julehilsen, det blev vedtaget og Laila formulerer 
en hilsen og sender det ud til godkendelse. 
 
Specialområdet: 
Dorthe har lavet nyt skema på afd. D hvor 
ressourcerne bliver brugt bedre. Flytning af 
afdelingerne fylder meget og der bliver set frem 
til 16. december. 
 
SFO/klub: 
Corona fylder i forhold til at holde børnene 
adskilt, da legetøj fortsat skal vaskes hver dag er 
der ikke så meget fremme.  
 
Personale: 
Annette fortalte at Corona stadig presser. 

18:15 E868: Implementering af BUYD på afd. 
D/E (30 min) [D/B] 

Ønske fra ledelsen om at have samme model 
som på almen, nemlig at udskolingen selv skal 
have eget pc med. Dels pga. underskud, men 
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Der er over tid blevet en ”almindelig 
procedure”, at der udleveres ipads og 
computere til alle elever på 
specialområdet. Det er en relativ dyr 
praksis.  
 
Vi vil gerne diskutere muligheden for 
indførelse af BYOD (Bring Your Own 
Device) på specialområdet, ligesom det 
er praksis i udskoling på almen.  
 
Vi oplever, at mange elever alligevel 
har deres egne computere / ipads med i 
skole, samtidig med at skolen stiller en 
til rådighed. 
 
I 2019 brugte skolen ca. 45.000 kr. på 
indkøb af IT-udstyr, primært computere 
og ipads til specialområdet. En ny PC 
koster ca. 5.500 kr. En cromebook ca. 
2.200 kr. 
 
Praksis for BYOD på almen: 
Alle elever i udskoling 7.-9. klasse 
medbringer egen computer. I tilfælde, 
hvor en elev ikke har mulighed for at 
medtage egen computer, sikre skolen, 
at der er en computer til rådighed for 
eleven. Der stilles ikke spørgsmålstegn 
ved henvendelser om lån af 
skolecomputer. Alle der beder om en, 
får en udleveret. Det er pt. ca. 10% af 
eleverne i udskoling, der får en 
udleveret af skolen.  
 
Det foreslås, at elever i E og D udskoling 
fremover, på lige fod med eleverne i 
almen, opfordres til at medbringe egen 
PC eller lign., jf. Skanderborg 
Kommunes politik for BYOD – Bring 
Your Own Device. 
 

også for at kunne bruge penge på feks. Kugle 
veste eller andet i stedet for ipads. 
Vi sikrer at alle har adgang til en pc og giver til 
dem der har brug for det eller ønsker det. For og 
imod blev drøftet. Bestyrelsen godkender at 
special skal ligestilles med almen. 



Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 19.11.2020 
Kl. 17.15-20.00  
Mødested: Afd. C på Låsby Skole  
 
18:45 E868: Ansættelsesprocedure af lærere 

(10 min) [O/B] 
Peter orienterer om skolens nye praksis 
ved ansættelse af lærere. Samtalerne 
er fremadrettet delt i to, én første 
samtale runde med 5 kandidater, og en 
2. samtalerunde, der bygger på en 
praksis undervisning i en klasse. 
Processen kræver, at samtalerne ligger i 
arbejdstid, hvilket udfordre en 
deltagelse af evt. bestyrelsesmedlem. 
 
Det foreslås, at ansættelsesproceduren 
planlægges med hensyn til planlægning 
af en ”prøveundervisning”.  
 
Det foreslås desuden, at 
bestyrelsesformanden fremover 
deltager ved samtaler efter ca. 3 md, 
før udløb af prøvetid, for alle ansatte 
ledere. 
 

Peter informerede om den nye praksis omkring 
ansættelse af lærer. 
Det betyder at det kan være svært for 
bestyrelsen at deltage, da det skal foregå i 
undervisningstiden. Bestyrelsen er dog fortsat 
velkommen til at deltage hvor det er muligt. 
 
Vedr. lederansættelser holdes der fremover en 
samtale med bestyrelsesformanden før udløb af 
prøvetiden, ikke for øvrige ansatte. 

18:55 E881: Låsby skole 3.0 (45 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 I som bestyrelse, evt. forældre 
og borgere i Låsby kan involveres i 
processen. 
 
Vi har allerede nu planlagt en 
pædagogiske dag lørdag den 23. januar 
fra 9-15, som vi meget gerne vil, at I 
som bestyrelse sætter i kalenderen. 
 

Ny skolestruktur efter specialafdelingerne er 
flyttet blev drøftet. 
Vi skal have et professionelt ståsted, hvordan 
driver vi skole og hvordan agerer vi. 
Vi skal skabe en ny samlet skole, hvilke 
traditioner kendetegner Låsby skole 
fremadrettet, feks. MOT, skolefest m.m. 
Det ville være dejligt hvis bestyrelsen kunne 
deltage i pædagogisk dag d. 23/1-21.   
 
Tanker fra bestyrelsen omkring traditioner: 
 

- Udskolingen vil gerne have ”mere fest” 
og ikke så meget fagligt som 
nøglekøbing. Men måske kan man have 
begge dele, feks. Nøglekøbing i løbet af 
ugen i indskoling og mellemtrin og så 
mere fest på selve aftenen. 

- Gymnastikopvisning, 
musik/teateropvisning  
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Vi kan bruge dele af diskussionen på 
dette punkt til en overvejelse af, hvilke 
traditioner, som fx skolefest etc., som 
bestyrelsen vil prioritere i det 
fremadrettede arbejde med udvikling 
af Låsby Skole 3.0. 
 
 

- Venskabsklasser 
- Juleklippedag 
- Lejrture/weekendture, hvor personalet 

er sammen med eleverne om fredagen i 
skoletiden og så kommer forældre og 
overtager  

- Lucia 
- 1 skoledag 
- Åben uge 
- Åben dage 
- Udlandsrejse hvor der tjenes penge 
- Velkomstpjece omkring Låsby skole 
- Klubben kan lånes til arrangementer – 

f.eks. diskotek 
Traditioner understøtter værdierne, det skal 
hænge sammen, en rød tråd. 
Skolen må godt give pejlemærker til forældrene 
om hvad der kunne være godt at gøre med 
eleverne, de skal have det sjovt, da der til 
dagligt er masser af læring. Selv en lille indsats 
kan give eleverne noget med sig, den bedste 
læring sker gennem leg. 
Elevrådet vil gerne arbejde med: 
Bæredygtighed, mangfoldighed (feks. pride 
uge), frugtbod og udearealer 

 
 
Peter laver oversigt til næste bestyrelsesmøde. 
 

19:40 E883: Orientering om medicin-
håndtering (5 min) [O] 
Der er udarbejdet ny vejledning for 
håndtering af medicin på special- og 
almen Låsby Skole. Herunder, at der 
ikke kan udleveres håndkøbsmedicin til 
elever på skolen. Ledelsen vil kort 
orientere bestyrelsen om vejledningen. 
 

Der blev orienteret omkring medicinhåndtering. 
Der blev spurgt ind til hvordan vi håndterer hvis 
der er mistanke om overdosering. Vi ringer 112. 

19:45 E885: Evt. (10 min) [O/D] 
 
 

Der blev spurgt ind til Covid-19 restriktioner 
mht. fødselsdage m.m.  
Klubaften afholdes årgangsvis i samme klynge, 
derfor er det ok. 
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Vi holder os til regerings vejledninger og 
vurderer samt justerer lokalt hele tiden. 
 
Mht. dagsorden næste gang, her skal vi have en 
snak om hvad ønskescenariet kunne være at 
bruge penge på i forhold til budget 2021. 

19:50 E886: Dagsorden til næste møde (5 
min) [O] 

 Trafikpolitik 

 Budget 2021 

 (Sundhedspolitik) 

 (Studie-/lejrture) 
 

19:55 E887: Lukket møde (5 min) [O] 
 

 

 

 

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. 

 
 


