
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 09-02-2021 
Kl. 17.00-20.00  
Mødested Online møde i teams  
 
 

Tilstede Laila, Joel, Margrethe, Maria, Pia, Tania, Susanne, Thrine (supl.), Anette, 
Thomas, Ulla, Dorthe, Peter og Jean 
 

Afbud  
Referant UM 

 
 
Start Dagsorden   Referat 
17:00 E897: Godkendelse af referater (2 

min.) [B] 
Afventer fysisk fremmøde til godkendelse 
 

17:05 E898: Godkendelse af dagsorden 
(3 min.) [B] 
 

  
 

17:10 E899: Orientering (40 min.) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
 Skoleledelse  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd 

 

Skoleleder 
Hele nedlukning har fyldt, og den foregående uge er 
gået med genåbning for 0.-4. årgang. I denne uge er 
der arbejdet med nyt skema for 5.-9. årgang. 
Ligeledes er der iværksat tilbud til særligt sårbare i 
almen. 
 
Ugentlige covid-19-test til medarbejdere. Vi har 
måtte påtage os denne opgave selv, og har 
uddannet en til at varetage denne funktion. Vi har 
indgået samarbejde med Stjær Skole, 
Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen. 
 
Der er blevet arbejdet med pædagogisk ståsted i 
almenafdelingen. 
 
Specialområdet 
Stort set alle medarbejdere er tilbage på fuld tid 
efter coronaudbrud i juleferien. 
Afd. E er flytning sat i proces sammen med 
medarbejderne 
Afd. D er der sat gang i PUS – hvilken pædagogisk 
udvikling ønskes for afdelingen. 
 



   
 

Ansættelsessamtale for afd.leder til E starter i 
morgen, onsdag den 10.2. 
Ansættelsessamtale for skoleleder til NES starter 
fredag den 12.2. 
 
Forældrebrev til afd. D og E vedr. bekymringer og 
spørgsmål for flytning. 
 
Autismepilotuddannelsen er kommet godt i gang. 
 
Mette Lauridsens ansættelse er forlænget frem til 
dec. 2021. Det giver Dorthe ro til at få afd. E godt 
flyttet til NES 
 
Medarbejdere 
De medarbejdere, der er har fået lov at komme 
tilbage til skolen, er glade. 
 
AH og PB starter processen om det nye skoleår efter 
Skanderborg-Døgn. 
 

17:50 E900: Kort opfølgning på 
forældrehenvendelse til 
bestyrelsen (10 min) [O]  

Skoleledelsen har i januar 
behandlet en 
forældrehenvendelse fra en 
forældre til et barn i afd. D. 
Skoleledelsen vil giver kort 
tilbagemelding til bestyrelsen, 
som opfølgning på beslutning 
på mødet den 7.1.2021. 
 
 

Forældre takker for, at hun er blevet taget seriøs. 
 
Forældre ønsker ikke møde, og Dorthe giver derfor 
selv en tilbagemelding. Forældre er tryg og tilfreds 
med de svarene på henvendelsen.  

18:00 Kort pause (10 min.) 
 
 
 
 

 

18:10 E901: Budget 2021 (30 min.) [B] 
 
Skolebestyrelsen skal godkende 
udsendte budget for skoleåret 
2021. Skoleledelsen fremlægger 

Budgettet gennemgås 
 
Der spørges ind til materialeposten for SFO. 

- Det er både materiale, ture ud af huset m.m. 
 



   
 

budgettet og redegør for 
prioriteringerne.  
 
Bestyrelsen skal godkende 
fremsendte budget for 2021.  
 

Fra august hører budget for afdeling D og E ikke 
længere til under Låsby Skole. 

- Posten ”Støttefunktioner” vil ligeledes udgå 
fra næste budgetår, da afd. D og E hører 
under NES. 

 
Skolebestyrelsens ønske om at prioritere 
udviklingsmidler. Det vil være godt, hvis det kan 
være et fast punkt i budgettet. 
 
Overvejelser om rengøring kan gøres billigere – og 
bedre, ved selv at ansætte rengøringspersonale. Vi 
har en kontrakt, så kan tidligst ændre for det 
kommende budgetår. 
 
Kommentarer fra skolebestyrelsen: 
Budgettet ser hensigtsmæssigt ud – og positivt, at 
der er blevet sat penge af til udvikling; lejrskole, 
materiale, personalearrangement og forskønnelse af 
skolen. 
 
Bestyrelsen har godkendt budget for 2021. 

18:40 E902: Tilbud til særligt sårbare 
elever (15 min) [B] 
 
Retningslinjerne fra 
undervisningsministeriet vedr. 
tilbud om undervisning til særligt 
sårbare elever er blevet justeret i 
januar 2021. 
 
Det har betydning, dels for: 
 
Almenskolen, hvor skolerne 
opfordres til at lave særlige tilbud 
og være særligt opmærksomme på 
udsatte elever. På Låsby Skole har 
vi flere forskellige tilbud til sårbare 
elever, der dels har kørt siden 
marts, dels er oprettet i januar 
efter sidste nedlukning. 
 
Skoleledelsen vil redegøre for 
aktuelle tiltag. 
 

Afd. A 
Her har skolen også tilbudt nødpasning til elever, 
hvor forældre ikke har haft behov for nødpasning, 
men af hensyn til elevens trivsel. 
 
Afd. B 
Særlige tilbud for elever i mistrivsel. Ofte handler 
det om, at eleverne er i tvivl, om de gør 
skolearbejdet godt nok. 
 
Afd. C 
PITTEN har været åben under hele nedlukningen, da 
den faste struktur i dette tilbud er vigtig for eleverne 
i PITTEN. 
 
Tilbud fra midt januar, hvor elever er mødt ind til 
formiddagsundervisning. Det har påvirket disse 
elevers deltagelse i onlineundervisning senere på 
dagen. 
 
Trivsel er vigtig i nedlukningen. Mange elever synes, 
det er hårdt at være hjemme. 
 



   
 

Specialafdelingerne, hvor 
retningslinjerne åbner op for, at 
der i højere grad kan tages hensyn 
til den enkelte elevs tarv, når der 
laves aftaler om tilstedevær og 
registreres fravær.  
 
Vi har på Låsby skole en pragmatisk 
tilgang til tilrettelæggelsen af 
undervisningen for eleverne i 
specialområdet, mens 
nedlukningen har fundet sted. Og 
har både tilrettelagt 
nødundervisning, samt i særlige 
tilfælde etableret delvis 
nødundervisning.  
 
Skoleledelsen vil redegøre for 
aktuelle tiltag. 
 
Bestyrelsen høres og bedes tage 
stilling til omfanget af de særlige 
tilbud er fyldestgørende og 
tilstrækkeligt. 
 
(se vedhæftede bilag 1) 
 

Det efterspørges, at forældre bliver gjort 
opmærksom på, at der er tilbud om at komme på 
skolen til undervisning. 

- Omvendt skal forældre være opmærksom på, 
at det ikke er et tilbud for alle.  

 
Webinar til forældre om, hvad man skal være 
opmærksom på i forhold til deres børns trivsel. 
 
For specialområdet har skolen ikke registreret 
fravær for de elever, der ikke kommer på grund af 
frygt for Covid-19. 
Her har det ressourcemæssigt ikke været muligt at 
tilrettelægge online-undervisning. 
 

18:55 E903: Låsby skole 3.0 / Princip for 
ekskursioner, skolerejser og 
udvekslingsrejser (40 min) [O/B] 
 
Almenskolen afholdt, som tidligere 
diskuteret, lørdag den 23.1 en 
pædagogisk dag, hvor der var fokus 
skolens pædagogiske grundlag, 
samt arbejdet med skolens 
traditioner.  
   
Skoleleden vil give en 
tilbagemelding på dagen og de 
diskussioner, der var på dagen.  
 
Skolebestyrelsen skal ikke tage 
stilling til den forslaget til videre 
arbejde med en fokusering af 

Drøftelse af, om skolebestyrelsen vil ”stå på mål for” 
forældreinddragelse til klassearrangementer fra 0.-9. 
klasse. 

- Overveje ordvalg – forskel på 
opfordring/anbefaling og forventning.  

Det skal fremstå klart i princippet: - om det er 
opfordring eller forventning.   
- at skolen vil indgå i planlægning af 
arrangementet. 

 
Udvalg til at arbejde med ændring af princippet: 
Annette, Joel, Peter. 
- herunder inddragelse af personalets arbejde med 
traditioner. 
 
Personalets arbejde med traditioner fra den 23. 
januar gennemgås. 



   
 

traditionerne på Låsby Skole, eller 
det pædagogiske grundlag, men 
ønskes inddraget særligt i relation 
til en fælles stillingtagen til graden 
af forældreinvolvering i løbet af 
barnets skoletid på Låsby Skole.  
 
Herunder ønskes en diskussion af 
hvordan forslaget til nye traditioner 
skal indarbejdes i Princippet for 
ekskursioner, skolerejser og 
udvekslingsrejser. 
 
(se vedhæftede bilag 2-4) 
 

- Elevrådet har også arbejdet med traditioner, 
og især et ønske om skolefest. 

 
 

19:35 E904: Tilbud om 
reklamefinansieret multibane (15 
min) [B] 
 
Skolen har modtaget et tilbud om 
at indgå i et samarbejde om evt. 
delvis finansiering af en 
reklamefinansieret lille multibane. 
 
(se vedhæftede bilag 5) 
 

Banderne skal have reklame fra lokalområdet.  
Skolen skal selv finansiere med 20.000. 
 
Legepladserne kan trænge til opdatering, men vi skal 
overveje, hvad behovet er på legepladsen, inden 
man tager imod tilbud som dette. 
 
20.000 kr. er mange penge, som måske kan bruges 
bedre på anden måde. 
 
Vi gemmer tilbuddet til senere, når der er større 
klarhed over, hvad der ønskes til skolens udearealer. 
  

19:50 E905: Evt. (10 min) [O/D] 
 
 

 

19:55 E906: Dagsorden til næste møde 
(5 min) [O] 
 
Næste bestyrelsesmøde flyttes til 
tirsdag den 9.3.2021 fra 17.15-
20.00. 
 

 Trafikpolitik (marts) 
 Regnskab 
 Covid-19; tiltag, trivsel, tilbagevending m.m. 
 (Sundhedspolitik) 

 
 

19:55 E907: 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. 
 

 


