
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 14-10-2021 
Kl. 17.00-20.00 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

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

Afbud Pia 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 E947: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 E948: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

  
 

17.05 E949: Orientering (40 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
o Tilbagemelding på oplevelse af forman-

dens video-beretning til forældremøder 
 Skoleledelse  
 Specialområdet 

o Status for taxakørsel 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Formand 
Joel og Laila har været i gang med 
lobby-arbejde i forhold til økonomi – i 
forbindelse med kommunalvalget. Der 
har været afsat et løb til renovering af 
faglokaler på Låsby Skole, uden vi dog 
har set disse penge. 
Det er lokalerne: fysik/kemi, 
madkundskab og billedkunst samt om 
udendørs-arealer. 
Derfor blev der i søndags sendt et 
brev afsted til Trine Fengler med cc til 
Claus Blok. 
 
Tilbagemeldinger fra forældremøder: 
- Det fungerede fint med 
videohilsnen. 
- Et opmærksomhedspunkt kunne 
være at orientere om medlemmernes 
tilknytning til årgang eller afdeling – fx 
still-billede med navn og tilknytning. 
 
Dialogmøde om bæredygtighed og 
fremme dette i kommunen. Den 
grønne Friskole fra Amager 
inspirerede undervejs.  



   
 

Der kom ideer frem, men hvad sker 
der nu med disse ideer. 
 
Medarbejdernes dag 
Joel kom om morgenen og talte til 
medarbejderne. 
Godt med denne markering. 
 
Margrethe har valgt at trække sig fra 
bestyrelsen af personlige årsager. Det 
besluttes, at Thrine træder ind i 
bestyrelsen i stedet for. 
 
Skoleledelse 
Dorte K er ansat som konsulent for 
afdeling E pr. 1. oktober. Tidligere har 
Dorte været tilknyttet Låsby Skole, da 
hun har arbejdet på Firkløverskolen. 
De sidste 5 år har Dorte arbejdet i 
region Midt inden for autisme-
området. 
Desuden har Dorte arbejdet med 
Autismepilotuddannelsen. 
 
En lærer har valgt at sige op. Skemaet 
dækkes frem til sommerferien af 
Louise Dam til dele af skemaet. 
Derudover tager Louise Søndergaard 
en klasse til matematik. 
 
Jette Skibsted stopper pr. 1. 
november. I mandags var der 
ansættelsessamtaler med mange 
gode kandidater. Valget faldt på 
Pernille Brunø med start 1. november. 
 
I forbindelse med Låsby Pride blev 
skolen kontaktet af Radio4, der 
ønskede at bringe nyheden både set 
fra forældreperspektiv o. lign.  
- Vinklen var lidt en negativ retning i 
forhold til, hvordan eleverne havde 
arbejdet med det. Derfor ønskede 
skolen ikke at deltage i nyheden. 
 



   
 

Der lukkes for forældre-parkering fra 
uge 43. Det meldes ud til forældrene i 
morgen. Samtidig meldes det ud, at 
tiden, man må holde i ”Kys og Kør”-
banen forlænges. 
 
Der er med penge fra Udviklingspuljen 
investeret i et hegn ud til Skolevej 
samt forskønnelse op mod 
hovedindgangen. 
 
Chefen for B&U er sygemeldt. 
Derudover er skolechefen stoppet og 
der er konstitueret en skolechef. 
 
Besøg af kommunens Fraværsteam, 
hvor vi blev interviewet om vores 
indsats og tiltag i forbindelse med 
elevfravær. Besøget skyldes, at man 
fra kommunal side ønsker en større 
ensretning for alle skoler. 
Et besøg, der bekræftede, at vi har 
medarbejdere, der gør en rigtig stor 
indsats over for de elever og forældre, 
hvor fravær bliver en udfordring. 
 
Specialområde 
Taxakørsel er status quo. Punktet 
kommer på næste møde i november. 
Susanne skriver et brev, som sendes 
ud med dagsorden til næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Almen 
Skoleidentiteten lider under den 
langsomlige proces med flytning af E.  
 
SFO/Klub 
Der har været afholdt ”Mennesker 
møder Mennesker”. 
Antallet af elever i SFO og Klub er 
stigende. 
 
Elevråd 



   
 

Der har været valg til elevrådet, og 
første møde var i sidste uge. Nanna er 
formand og Astrid næstformand.  
De har besluttet at sætte fokus på 
toiletterne; kvalitet og funktionalitet.  
Derudover ønsker elevrådet igen 
indflydelse på åbne uger samt 
traditioner og højtider. 

17.45 E950: Budgetopfølgning pr. 1.9.2021 (25 min) [O] 
 
Bestyrelsen har til opgave at føre tilsyn med, at 
skolens ledelse forvalter de midler, der er afsat til 
skolens drift på en hensigtsmæssig måde. Det 
betyder, bl.a. at skoleledelsen lever op til de 
budgetprioriteringer, der er lavet ved 
kalenderårets start.  
 
PB gennemgår budgetopfølgningen. 
 
Vedhæftet er bilag 1 - Budgetopfølgning.  

Status er, at økonomien er lidt stram. 
Sidste budgetopfølgning varsler et 
underskud på knap 2 millioner. 
- Energipriserne er steget, som gør, at 
almen har fået en regning, der er 
300000 kr. dyrere end normalt. 
- Afdeling D har et underskud på 1,3 
millioner – og dermed afviklet 400000 
kr. på underskuddet fra sidste år. 
 
Budgetopfølgning er taget til 
efterretning. 
 

18:10 Spisning og pause (20 min)  
18:30 Supplering af bestyrelse (10 min) 

 
Margrethe har af personlige årsager valgt at 
trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Oprindeligt var 
Margrethe sat i udsigt, at hendes rolle kun var for 
skoleåret 2020-2021. Vi skal derfor have 
suppleret bestyrelsen.   
 

Margrethe har valgt at trække sig fra 
bestyrelsen af personlige årsager. Det 
besluttes, at Thrine træder ind i 
bestyrelsen i stedet for. 
 
Punktet tages op igen i november. 

18:40 E951: Trafikpolitik for Låsby Skole (40 min) [B]  
 

Bestyrelsen skal diskutere og vedtage den 
endelige version af skolens trafik- og 
færdselspolitik. 
 
Udkast til ny trafikpolitik fra Trafikudvalget er 
vedhæftet. Personalet er hørt på lærermøde og 
pædagogmøde for input til politikken. Personalets 
tilføjelser er markeret med gul.  
 
Skolebestyrelsen skal i særlig grad tage stilling til, 
i hvilket omfang, vi forventer at børn 1) af 
sundheds- og sikkerhedshensyn opfordres til at 
transportere sig selv i skole, samt 2) til i hvilket 

Trafikpolitikken blev drøftet og 
ændringer og tilføjelser blev skrevet 
ind undervejs. 
 
Trafikpolitikken vedtages af en enig 
bestyrelse. 



   
 

omfang og ved hvilken alder, vi som skole, kan 
forvente og tillade, at børn cykler under tilsyn 
eller alene til og fra aktiviteter i lokalmiljøet.   
 
Vedhæftet er bilag 2a – Udspil til trafikpolitik, 
samt bilag 2b - kortmateriale 
 

19:20 E952: Orientering om vikarsituation og dialog 
om evt. brug af mulighed for begrænset brug af 
fjernundervisning. (5 min) [B]  

 
Peter vil give en kort redegørelse for 
vikarsituationen på skolen, set i lyset af den 
generelt meget lave arbejdsløshed.  
 
Skolens ledelse vil gerne vende bestyrelsens 
holdning til en begrænset brug af 
fjernundervisning, som et alternativ til 
vikardækning i de ældste klasser.  
 
Skoleledelsen beder om en hurtig tilbagemelding, 
som grundlag for en evt. yderligere undersøgelse 
af mulighederne for at bruge dette redskab.   
 

I klasser med Co-teaching ønskes i 

hovedreglen ikke vikar.  

I afdeling C har eleverne siddet 

hjemme, hvis der har været kendt 

fravær i morgentimer eller om 

eftermiddagen. 

To tiltag, der kan reducere i 

vikarmidlerne. Vigtigst er det, at tiltag 

skal være til gavn for eleverne. 

Skolebestyrelsen giver skolen lov til at 

arbejde videre med brugen af 

fjernundervisning i begrænset 

omfang. 

 

19:25 E953: Status for flytning af afd. E til NES (5 min) 
[O]  

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

Der er afholdt møde forældrene fra 

afdeling E i sidste uge. Det var et godt 

møde. Forældrenes største bekymring 

er, om medarbejderne flytter med til 

NES. 

Tidsplanen gør nu, at flytning sker 

efterår 2022. 

19:40 E954: Status for forløb Autismepilotuddannelsen 
(15 min.) [O/D] 
 
Vi har nu været i gang lidt over et halvt år med 
autismepilotuddannelsen og skal i januar til at 
starte hold 2.  
 
Bestyrelsen fører tilsyn med uddannelsen og at 
skolen får det rette udbytte af det samlede 
uddannelsesforløb.  
 

Første hold er i gang med 
autismepilotuddannelsen – holdet har 
gennemført de første 5 moduler. Det 
kan mærkes i afdelingen; fælles 
fundament og øget fokus i relationen 
med eleverne. 
 
Hold 2 bliver en del af et 
udviklingsforløb sammen med VISO, 
hvilket betyder, at undervisningen 
ikke starter i februar men først til 
sommer. 



   
 

På mødet vil Dorthe give en kort overblik over 
udd. pt. Hvad er status, hvordan oplever 
personalet udbytte af uddannelsen og hvordan 
drages viden i brug allerede nu i afd. E / D. 
 
Bestyrelsen bedes give en kort udtalelse om deres 
opfattelse af uddannelsen, til videresendelse til 
B&U-chef Søren Buch, da B&U finansierer 
uddannelsen. 
 

 
Der inviteres samarbejdspartnere 
med; UU-vejleder, PPR-psykolog og 
myndighed. 
Almen har en medarbejder med i 
første hold på uddannelsen. 
 
Det er ikke en uddannelse med ETSC-
point, men deltagerne får et diplom, 
som de kan bruge fremadrettet. 
 
Der er et ønske om, at afdelingen med 
deres viden kan bruges som 
sparringspartner i kommunen. 
 
Skolebestyrelsen finder uddannelsen 
relevant og bakker fortsat op om 
tiltaget.  

19:55 E955: Evt. (5 min) [O/D]  

19:55 E956: Dagsorden til næste møde (3 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

18.11.2021 

 

- Behandling af den nationale 

trivselsundersøgelse. 

- Eksterne læringsmiljøer  

19:58 E957: 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. 

 

 


