
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 27-05-2021 
Kl. 17.15-20.00  
Mødested – personalerummet, Låsby Skole – ændret til online 
 
 

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

Afbud Dorthe, Tina Maria, Jean 
Referent UM 

 
 
Start Dagsorden   Referat 
17:15 E925: Godkendelse og underskrift af referater 

(10 min.) [B] 
Udskydes til næste fysiske møde 
 

17:27 E926: Godkendelse af dagsorden (3 min.) [B] 
 

 Punkt E929 flyttes. 
 

17:30 E927: Orientering (40 min.) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
 Skoleledelse  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Skoleledelse 
 AH og TB er genvalgt som 

personalerepræsentanter i 
bestyrelsen 

 Susanne og Margrethe 
fortsætter i Låsby Skoles 
skolebestyrelse frem til at 
afdeling E er flyttet til NES. 

 Budgetopfølgning 
 Fondsansøgning – Klima og 

Naturskole /mobil 
naturstation/Fælles indsats på 
tværs i Skanderborg N. 

 
 Skemalægning og opslag af 

stillinger: 
o Lærer til almen i 

barselsvikariat 
indskoling – samtaler 
den 16. juni 15-19. 

o Lærer Mat – spec. Afd. 
E udskoling – samtaler 
den 24. juni kl. 15-19 (1 
medlem) 

o Adm. stilling – samtaler 
den 21.6 14-16 

Specialområdet 



   
 

 Se under E928 
Almen 

 Kæmpe arbejde i at skabe 
fællesskabsfølelsen i 
personalegruppen 

SFO/Klub 
 Tildelt trivselsmidler til ture ud 

af huset. 
 Planlægning af næste skoleår 

Elevråd 
 Intet nyt 

18:00 E928: Kort orientering om flytning af afd. E til 
NES (10 min) [O]  

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

Der er stadig så meget usikkerhed 
omkring flytningen, så derfor har 
forældrene ikke fået den fornødne 
information. Den information vil 
komme inden for de kommende uger. 
 
Der er sat en god proces i gang 
sammen med arkitektfirmaet NØRD. 
Håndværkermangel og råvaremangel 
gør, at processen trækker ud. 
 
I næste uge har Peter møde med NES 
og skoleforvaltning. 
 
Der kommer ikke til at ske en flytning, 
før der er helt styr på situationen. 
Realistisk set sker flytningen først 
mellem påske og sommerferie 2022. 
 
Udfordringen er ikke NES. De glæder 
sig til at tage imod afdeling E.  
 
Personalet informeres næste uge om 
processen. 
 
Susanne og Margrethe supplerer. 
Skolebestyrelsen vil gerne 
samarbejde, men NES’ proces er en 
anden end Låsbys. Det er en stor 
proces, hvor datoen ikke lige nu er 
vigtig. 
Det vurderes, at NES har brug for den 
viden, som Peter og Dorthe har inden 



   
 

for autisme for at inklusionen skal 
lykkes. 

18:10 E929: Orientering om resultat af 
Ungeprofilundersøgelsen (30 min) [O]  

 
SSP-konsulent Benny Husted deltager på mødet 
og vil orientere bestyrelsen om resultatet af 
ungeprofilundersøgelse, med særligt fokus på, 
hvordan de unge i Låsby placerer sig i.fh.t. de 
unge andre steder i kommunen.  
 
Benny Husted vil gerne diskutere med os, som 
bestyrelse, hvordan vi kan komme ud med den 
gode historie, som undersøgelsen fortæller om de 
unge i Låsby. 
 
Orienteringen afsluttes med en mulighed for at 
stille spørgsmål til SSP. 

Låsby og området omkring har været i 
en rigtig god udvikling.  
De unge mennesker har skabt en ny 
virkelighed – og nu skal fortællingen 
følge med.  
 
Benny præsenterer tal fra den sidste 
ungeprofilundersøgelse, herunder 
grafer med alkohol, rygning samt 
deltagelse i idrætsliv og klubtilbud. 
 
Kommentarer fra skolebestyrelsen: 

 Alfa og omega med 
forældreopbakning. 

 Nysgerrig på, hvilke tiltag, der 
har været gjort, for at 
resultaterne er blevet så gode 

o Tidlig trivselsindsat 
styrker elevgruppen, jo 
ældre eleverne bliver. 

o MOT 
 En sommerferiehilsen til de 

unge med den gode fortælling 
– lidt som en ”forventning”. 

 
Formidling til beboere i Låsby samt til 
elever og klasser er væsentlig. 
- Låsbybladet kan være en oplagt 
mulighed til den ”gode fortælling”. 
- Huske både den overordnede med 
data, men også inddrage de gode 
eksempler. 
 
Peter går videre. Skolebestyrelsen 
bliver inddraget senere. 
 

19:00 E930: Orientering fra skoleledelse om visionen 
for ”Byen uden skældud.” (30 min) [O] [B]  

 
Personale og ledelse i almenskolen deltog i april i 
et oplæg fra en af forfatterne til bogen ”Skolen 
uden skældud”. Oplægget var en del, af et 
længere udviklingsforløb, som hele almenskolen i 

Låsby - byen uden skældud. 

Fokus på nye vaner med fælles 
branding af skolen og byen. 



   
 

2020-2021 har deltaget i om udvikling af vores 
professionelle relationskompetence v. forfatter 
og Ph.d. Louise Klinge.  
 
Skoleledelsen vil gerne diskutere en vision for 
arbejdet med en skole og by uden skældud.  
 
Peter vil uddybe baggrunden og fremlægge en 
vision for et videre arbejde med byen uden 
skældud, som det er visionen skal inkludere både 
skole, forældre og lokalmiljø. 
 
Ledelsen vil gerne bede om bestyrelsens støtte til, 
at skolen vil sætter et projekt i gang, der har som 
mål at udvikle visionen om ”Låsby, som byen 
uden skæld”.  
 
Se vedhæftede bilag om ”Skolen uden skældud.” 
Bilag 1 og 2 
 

Skolen som facilitator for en 
kulturforandring samt formidling til 
forældre. 

Trivselsundersøgelsen er stadig lav ift. 
elevernes selvforståelse af sig selv og 
Låsby Skole sammenlignet med andre 
skoler. 

God ide at dele viden om effekten af 
skældud med beboerne i Låsby. Og 
ikke kun viden men også konkrete 
handlingsmuligheder. 
- Skabe nysgerrighed og nye mønstre 
hos borgerne i stedet at ”hænge fast” 
i love og regler.  

Skolebestyrelsen giver tilsagn til, at 
ledelsen må gå videre med dette 
tiltag. 

19:30 E931: Trafiksituationen omkring Låsby Skole. (15 
min.) [B] 
 
Bestyrelsen blev på sidste skolebestyrelsesmøde 
orienteret om en nærved situation på skolevej. 
Skolens ledelse vil orientere om det arbejde, der 
er igangsat som følge af denne hændelse. [O] 
 

I myldretiden om morgen, når 
forældre afleverer børn om 
morgenen, er den trafikale 
spidsbelastning ved skolen. 
 
Kontakt til Park og Vej for at høre, 
hvilke muligheder der er for nudging 
af forældre. 
Derudover har der været kontakt til 
beboerforeningen og Claus Bloch, 
lokalpolitiker. 
 
Peter præsenterer, hvilke tiltag, der 
kan være mulige, fx yderligere 
skiltning, lukke p-plads for forældre 
om morgenen samt mulig parkering i 
”kys og kør” i op til 15 minutter. 
Herudover vil vi arbejde med 
”skolepatruljeanlæg”. 
 
Forslag om, at forældre informeres 
om, hvor forældre med fordel kan 
sætte deres børn af om morgenen, 
samt hvordan forældre kan støtte 
”sikker skolevej”. 



   
 

- bl.a. at de elever, der kan, 
transporterer sig selv. 
 
Vigtigt, at der er dialog om tiltag om 
trafiksituationen, både med 
forældregruppen, men også skolens 
naboer. 
 
Dette er ikke noget, vi som skole eller 
skolebestyrelse kan beslutte. Skolen 
vil gerne, at skolebestyrelsen støtter 
op om indstillingen, så sender vi dette 
ind til Park og Vej. 
- Ønske om, at p-pladsen ikke lukkes i 
en 3 måneders periode, hvor forældre 
anbefales at benytte ”kys og kør”. 
- Ønske om, at det gule lys ikke 
placeres i privat have.  
 
Det blev besluttet, at Peter går videre 
med forslaget fra Park og Vej, men 
det gule lys skal ikke stå i privat have. 

19:45 E932: Kort orientering om arbejdet med 
trafikpolitikken fra arbejdsgruppe (5 min.) [D] 
 
Kort status på arbejdet med opdatering af skolens 
trafikpolitik.  
 

Der er lavet en skitse til, hvad 
trafikpolitikken skal indeholde. Den 
bliver præsenteret på et senere 
skolebestyrelsesmøde. 

19:50 E933: Orientering om skolens og Skanderborg 
Kommunes Rygepolitik og skolens opfølgning 
herpå. (8 min.) [O] 
 
Der blev på sidste bestyrelsesmøde rejst 
spørgsmål til, hvordan skolen håndhæver og 
arbejder med Skanderborg Kommunes 
rygepolitik. Peter vil redegøre for skolens og 
Skanderborg Kommunes Rygepolitik og skolens 
håndtering heraf.  
 
Bilag 3: Skanderborg kommunes rygepolitik. 
Se desuden skolens sundhedspolitik: 
https://laasby-skole.aula.dk/node/37 
 

Der må ikke ryges i arbejdstiden.  
 
Ledelsen vil rigtig gerne informeres, 
hvis forældre ser medarbejdere, der 
ryger i arbejdstiden, så vi kan tage en 
snak med den pågældende 
medarbejder. 
 
Ligeledes er personalet opmærksom 
på elever, der ryger. Her tager vi en 
snak med elevernes forældre. 



   
 

 E934: Evt. (10 min) [O/D] Bestyrelsesmødet torsdag den 17. juni 
er flyttet til torsdag den 12. august. 

 E935: Dagsorden til næste møde (5 min) [O] 
 
Næste møde er den 12. august 17.15-20.00 

 Skolebestyrelsens deltagelse i 
forældremøder 

19:58 E936: Lukket møde (2 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. 
 

 


