
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 09-03-2021 
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 E908: Godkendelse af referater (2 min.) [B] Referat er ikke udsendt. Kommer 

sammen med dette referat 
 

17:02 E909: Godkendelse af dagsorden (3 min.) [B] 
 

  
 

17:05 E910: Orientering (40 min.) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
 Skoleledelse  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd 

 

Formanden 
Peter og Ulla har afholdt 3 måneders 
samtale. 
Efterfølgende har Ulla haft 3 mdr. 
samtale med Laila og Peter.  
 
Skoleleder 

- Covid-19 fylder stadig meget. 
Der har været arbejdet med 
mange skemaændringer de 
sidste måneder, men skemaet 
fra efter vinterferien skal 
gerne gælde frem til 
sommerferien.  

- Planlægning af kommende 
skoleår er skudt i gang. Den 
nye arbejdstidsaftale lægger 
en del selvbestemmelse ud til 
den enkelte skole. 
Kerneopgaven er i fokus, men 
for den enkelte lærer skal der 
gerne kunne mærkes en 
forskel. 



   
 

- Ny afdelingsleder til E, Tina 
Marie Pedersen, starter pr. 1 
april 

- Konstitueret afdelingsleder til 
A bliver Louise Søndergaard 
pr. 1. april 

- Besøg af brandtilsyn, som er 
kommet med forbud mod brug 
af dørkiler samt manglende 
brandinstrukser. 

- Ungdomsskolen har i 
samarbejde med skolen 
indrettet et fablab med 
laserskærer, vinylskærer og 
3D-printer.  

 
Specialområdet 

- Der er ansat skoleleder til NES, 
Jeppe Fly med ansættelse pr. 
1. april 

- Træder vande i forhold til 
Almen 

- Intet nyt 
 
SFO/Klub 

- Der er mange elever tilbage. 
Det er lidt vanskeligt med, at 
alle elever skal holdes i egne 
klasser 

 
Elevråd 

- Intet nyt 
17:45 E911: Kort orientering om flytning af afd. E til 

NES (15 min) [O]  
 

Fast punkt resten af dette år. Skolebestyrelsen 
holdes orienteret om den igangværende proces. 

 
 

Vi afventer stadig indkaldelse fra 
Fælleden til 1. styringsmøde. Fra 
skolens side er der rykket for en dato, 
men pga. omrokeringer på Fælleden, 
lader mødet vente på sig. 
 
Fra skolens side har vi inviteret os selv 
– medarbejdere, medlemmer af 
styregruppen og ledelse - på besøg på 
NES. 
 
Svær tid for medarbejderne, da 
uvisheden gør det svært. 



   
 

Der har i efteråret været afholdt mini-
MUS med fokus på, hvor 
medarbejdere ser sig selv; afdeling D 
eller E.  
Størstedelen af medarbejderne har 
ønsket at blive i den afdeling, hvor de 
lige nu ”hører til”. 

18:00 Kort pause (10 min.) 
 

 

18:10 E912: Orientering af ny ledelsesfordeling – og 
organisering (15 min.) [O] 
 
Ledelsen har den 26.2 orienteret personalet om 
en ny organisering og fordeling af 
ledelsesopgaver.  
 
Peter vil orientere om ændringerne, herunder 
konstituering af ny afdelingsleder frem til 
1.8.2021, hvor 50% afdelingslederstilling skal slås 
op på almenskolen for afd. A. 
 

For at styrke kerneopgaven er der ny 
ledelsesfordeling på Låsby Skole. 
Denne fordeling skal gerne medvirke 
til at skabe den røde tråd for heles 
skolen.  
Denne nye fordeling træder i kraft pr. 
1.4 2021, hvor indskolingslærer Louise 
Søndergaard konstitueres frem til 1. 8 
2021. Stillingen slås op til sommer 
som en 50% stilling.  

18:25 E913: Branding af Låsby Skole (30 min.) [B] 
 
Bestyrelsen valgte sidste skoleår at sætte fokus 
på arbejdet med branding af Låsby Skole og 
aftalte at dette punkt skulle diskuteres én gang 
årligt i foråret.  
 
I forbindelse med skolestrukturen har dette fået 
ny relevans for almenskolen.  
 
Skolebestyrelsen bedes tage stilling til: 

1. skal der arbejdes videre med udvikling af 
nyt logo for skolen i.f.m. introduktion af 
Låsby Skole 3.0 

2. har bestyrelsen input til særlige 
fokuspunkter. 

 

Nyt logo i forbindelse med Låsby 
Skole 3.0 

- Gribe muligheden til nyt logo, 
når afd. D og E flytter  

- Rebranding af skolen – den 
positive fortælling ude i byen 

 
Skolebestyrelsen giver deres accept 
af, at der arbejdes med nyt logo samt 
at der findes midler til arbejdet i det 
gældende budget. 
 
Overveje at starte med en åben 
proces med Låsby, få elevrådet på 
banen eller invitere FGU eller ECS10, 
designlinjen i Skanderborg til at 
komme med udspil. 



   
 

- Professionel afrunding af 
grafiker eller anden 
professionel. 

Forslag om fælles Låsby Skole sang 
 
Input til særlige fokuspunkter 

- Mere fokus på det ordinære 
og ikke kun det 
ekstraordinære. Mere ud om 
de daglige oplevelser.  

o Invitere ind i den 
daglige undervisning. 

Fokus på, hvorfor Låsby 
Skole er en god skole. 

-  
18:55 E914: Udtalelse vedr. brug af §16b (20 min) 

[O/B] 
 
Skolebestyrelsen skal hvert år tage stilling til i 
hvilket omfang vi som skole skal benytte os af 
mulighederne i §16b i Folkeskoleloven, for at 
afkorte undervisningstiden. 
 
§16b gør det muligt at forkorte skoledagen for 
elever, ved omlægning af understøttende 
undervisning (UUV) til 2-lærerundervisning.  
 
For almen 
Folkeskoleloven beskriver, at skoledagen for:  

- 0.-3. kl. kan afkortes med 3 lektioner 
(90t/år) generelt for hele indskolingen. 

- 4.-9. kl. kan afkortes med 2 lektioner 
(60t/år) efter vurdering af behov i hver 
enkelt klasse. 

- UUV kan omlægges til konfirmations-
forberedelse, således at denne lægges i 
skoletiden.  

 
 
For specialskolerne 
Jf. §16d kan specialklasser konvertere al UUV-tid 
til 2-lærerordning, med undtagelse af én ugentlig 
time. 
 

Set fra skolens side giver det god 
pædagogisk mening at benytte §16b. 
 
Skolebestyrelsen beslutter 
enstemmigt, at ledelsen må arbejde 
med forkortelse af skoledagen ved 
omlægning af UUV. 
 
På næste bestyrelsesmøde 
præsenteres skolebestyrelsen for, 
hvorledes omlægningen vil se ud for 
4.-9. klasse. 



   
 

Skoleledelsen lægger op til at reglerne i paragraf 
16§ udnyttes i videst muligt omfang. Peter vil 
redegøre for erfaringerne hermed i 2019-2020 og 
2020-2021. 
  
Skolebestyrelsen skal udtale sig om principperne 
for reduktion af undervisningstiden.  
 

19:20 E915: Trafikpolitik (30 min) [D] 
 
Skolebestyrelsen skal, som del af sin 
tilsynsopgave, årligt gennemgå skolens 
principper, med henblik på evt. justeringer eller 
evt. revidering af princippet.  
 
Bestyrelsen bedes forholde sig til Låsby Skoles 
trafikpolitik, som medsendt i bilag. Herunder 
forholde sig til evt. mindre justeringer eller om der 
er behov for en egentlig revidering af princippet. 
 

Carsten Berg er færdselskontaktlærer 
på Låsby Skole. 
Ønsket fra skolens side er, at princip 
skal revideres i samarbejde mellem 
Carsten, Peter og medlemmer fra 
skolebestyrelsen. 
 
Carsten gennemgår den nuværende 
trafikpolitik. 
 
Forslag om, at trafikpolitikken træder 
i stedet for det nuværende princip. 
 
Trafikpolitikken, som er fremlagt, 
omhandler de elementer, som skolen 
kan gøre i forhold til trafiksikkerhed. 
 
Laila gennemgår historikken for 
arbejdet med trafikpolitik for Låsby 
Skole. 
 
Der drøftes tiltag som chikaner, 
skolepatrulje, ensretning og 
helleanlæg/fodgængerfelt. 
Skolebestyrelsen kan presse på hos 
kommunen med hensyn til 
trafiksikkerhed. Her kan skolen ikke 
gøre noget. 
 
Fokus i nye trafikprincip: 
Selvtransporterende elever og evt.  
gåbus 
 
Arbejdsgruppe: Thrine, Carsten og 
Peter 

19:45 E916: Evt. (10 min) [O/D] 
 

 



   
 

 
19:55 E917: Dagsorden til næste møde (5 min) [O] 

 
Næste møde er den 27. maj 17.15-20.00 

 Sundhedspolitik §16b 
 Budgetopfølgning 

 
 

19:55 E918: 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. 
 

 


