
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 12-08-2021 
Kl. 17.15-20.00  
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

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

Afbud Margrethe 
Referent UM 

 
 
Start Dagsorden   Referat 
17:15 E937: Godkendelse og underskrift af referater 

(10 min.) [B] 
Referater fra online-møder 
underskrives. 

17:25 E938: Godkendelse af dagsorden (5 min.) [B] 
 

 Godkendt  
 

17:30 E939: Orientering (30 min.) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
 Skoleledelse  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Skoleledelse 
Orientering om nyansættelser både i 
almen samt D og E. 
Normalt deltager nye medarbejdere i 
et bestyrelsesmøde. I det der er så 
mange nye, så laver de nye en 
præsentation af sig selv med billede, 
som sendes til bestyrelsen. 
 
Faglig støtte efter Covid-19 med 
særlig fokus på dansk. Her er ansat 2 
lærere frem til jul. 
Ud over fagligt løft i dansk, så må al 
understøttende undervisning 
konverteres til 2-voksen-ordning. På 
Låsby Skole omlægges en del af den 
understøttende undervisning til 2-
voksen-ordning. 
 
Kommende stillinger: 
- Pædagogisk konsulent til E, 80% 
stilling. Ansættelsessamtale onsdag 
den 25. august, kl. 15-19 
- Dansklærer til indskolingen 
- Skolelederstillingen  
 
Tirsdagsmøder: 



   
 

- For almen afholdes der møde om 
tirsdagen. Et møde, som først og 
fremmest er til orientering. 
 
Rengøring har været i udbud. Fra 
næste år vil rengøring tages hjem. 
Dermed bliver rengøring mere nær og 
synlig. 
 
SFO 
Pædagogerne er rigtig glade for, at 
restriktionerne er væk, så eleverne 
igen må samles. 
Det viser sig, at elevantallet i 
SFO/Klub ikke er reduceret under 
Corona. 
Som noget nyt bliver der temadage 
tirsdag og torsdag. Pædagogerne 
planlægger dagene på skift. 
Der er deltagelsespligt disse to dage. 
 
Stjernestund har 3 faste emner: 
skoleskak, bevægelse og Fri for 
Mobberi. Det bliver et rul, som alle 
klasser skal igennem. 
 
Lærerne 
Friheden i, at lærerne kan vælge, hvor 
de vil forberede sig, er lærerne glade 
for. 
 
Elevrådet  
Sidste skoleår talte elevrådet meget 
om traditioner.  
En tradition er pride og 
mangfoldighed, der arbejdes med i 
uge 38. Sidste skoleår fik elevrådet en 
ekstrabevilling, som de har valgt at 
bruge på et pride-flag. 
Derudover er der indkøbt et 
basketball-stativ. 
 
Specialområdet 
En udfordring for Dorthe og Mette har 
været, at taxa-kørsel har meldt sent 
ud med kørselsændringer. 



   
 

 
Der er startet en del nye elever på D 
og E. 
I den forbindelse blev der afholdt 
forældrekaffe for nye forældre første 
skoledag. 
 

18:00 E940: Status for flytning af afd. E til NES (10 min) 
[O]  

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

Siden sidst er der etableret en 
styregruppe med de to skoleledere, 
bestyrelsesformand fra NES og Torben 
Steen. Der er udpeget en 
proceskoordinator. 
 
Der er lavet en helhedsplan for 
renovering på NES for at afdeling E 
kan flytte ind. 
 
Der er lavet aftale om, at flytningen 
skal ske i bestemt rækkefølge. Er 
renovering færdig før påske, så sker 
flytning før sommerferien. 
Er renovering færdig op til 
sommerferien, så sker flytning først 
efter sommerferien. 
 
Tegninger over renovering sendes ud 
til forældre på afdeling E. 

18:20 Spisning og pause  
18:30 E941: Skolebestyrelsens arbejde i 2021-2022 (30 

min) [B]  
 

Skolebestyrelsen skal tilrettelægge bestyrelsens 
arbejde og fokus i det kommende skoleår.  
 
Vedhæftet udkast til årshjul for skoleåret. 
 
Forslag til fokusområde: 
Skoleledelsen vil foreslå, at bestyrelsen i det 
kommende skoleår har fokus på en reformulering 
af skolens mission og vision (for Låsby Skole 3.0), 
der senest er revideret i 2016. Personalet har i 
forbindelse med arbejdet med skolens 
professionelle pædagogiske ståsted ytret ønske 
om, at mission og vision opdateret. 
 

Fokuspunkter for skolebestyrelsen 
1) Eksterne læringsmiljøer 
Det eksterne læringsmiljø er lidt en 
udfordring grundet skolens placering. 
Låsby skole er ikke ene om denne 
udfordring i Skanderborg Kommune. 
- Hvordan kan noget af denne 
udfordring udlignes? 
- Hvordan demokratiseres 
mulighederne i kommunen? 
 
De eksterne læringsmiljøer skal gerne 
være ordinære og ikke 
ekstraordinære. 
 
2) Traditioner 
 



   
 

3) Vision og mission 
 
Årshjulet afspejler de opgaver, der 
ligger for skolebestyrelsen. 
 

19:00 E942: Deltagelse ved forældremøder (40 min) 
[O] [B]  
 
Skolebestyrelsen har tradition for at deltage i det 
første forældremøde i skoleåret.  
 
Bestyrelsen skal debattere om man ønsker at 
fortsætte traditionen og i hvilken form.  
 
På mødet debatteres ligeledes hvilke emner, der 
skal berøres på mødet. 
 
 

Repræsentant fra skolebestyrelsen 
har tidligere deltaget i forældremøder 
og berettet om skolebestyrelsens 
arbejde. 

Erfaringerne er, at der nogle år har 
været repræsentanter, der knap har 
kunnet svare på spørgsmål.  

Video med præsentation af 
skolebestyrelsens arbejde drøftes. 
Video kan suppleres med billeder, 
slides o.lign. 
Fordel med video er, at oplæg bliver 
ensartet. 

Det besluttes, at der laves en video, 
hvor indholdet er: 
- Ungeprofil-undersøgelsen 
- Trafikpolitik 
- Principper 
- Budget 
- Flytning til NES 
- Nye tiltag; eksterne læringsmiljøer 
og herunder forældrekørsel. 
- god skole; få lærerskifte, trivsel 
- Elevrådets nye flag – fokus med 
mangfoldighed 

Vigtigt, at der fortælles om ”hvorfor” 
emnerne optager bestyrelsen. 
Resultatet af arbejdet skal også 
bruges. 

19:40 E943: Orientering om arbejdet med 
trafikpolitikken fra arbejdsgruppe (15 min.) [D] 
 
Status på arbejdet med opdatering af skolens 
trafikpolitik fra udvalget.  
 

Der er lavet udkast til ny trafikpolitik 
af Thrine, Carsten, Jean og Peter. Den 
får skolebestyrelsen med hjem til 
gennemsyn frem til næste møde. 
Det er forsøgt at lave en kort og 
præcis politik. 



   
 

 
Ved efterårsferien bliver trafiklys og 
nye skilte sat op. 
Carsten skal i næste uge på kursus 
vedr. skolepatrulje, som skal starte 
op, når trafiklys er sat op. 

19:50 E944: Evt. (10 min) [O/D] Taxakørsel 
Der er igen udfordringer med 
taxakørsel. 
Reelt set har skolen intet at gøre med 
kørslen, da det er Skanderborg 
Kommune, der har lavet aftale med 
taxakørslen. 
Problemet er, at information ikke 
sendes videre til forældre, når der 
ændres i aftaler. 

Som skole involverer vi os i taxakørsel, 
fordi elevernes trivsel er vigtig. 

Når taxakørsel skal i udbud, så kan 
skolen gå ind i dette ved at gøre 
opmærksom på, at der skal være 
pædagogiske hensyn. 

Susanne udfærdiger en skrivelse til 
politikerne på skolebestyrelsens 
vegne. 

Punktet kommer på dagsordenen 
næste gang. 

19:53 E945: Dagsorden til næste møde (3 min) [O] 
 
Næste møde er den 23. september 17.00-20.00 

Fremover deltager Susanne og 
Margrethe fra kl. 18.00 

Principper 

Trafikpolitik  

Taxakørsel 

Oplæg om Eksterne Læringsmiljøer 
ved Thomas 

19:58 E946: 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. 
 

 


