
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 18-11-2021 
Kl. 17.00-20.00 (specialområdet fra kl. 18.25) 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

Tilstede Annette, Laila, Jean, Joel, Maria, Peter, Pia, Susanne, Tania, Thrine, Pia og Ulla. 

Afbud Thomas 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 E958: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 E959: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

  
 

17.05 E960: Orientering (40 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Præsentation af nye medarbejdere 
 Formand  
 Skoleledelse  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Nye medarbejdere 
 - Pernille med dansk i indskolingen 
- Amalie i vikariat skoleåret ud med dansk 
på mellemtrinnet samt tysk  
- Louise i vikariat skoleåret ud med 
matematik i indskolingen 
 
Formand 
Der har været positiv respons fra Børne- 
og Ungeudvalget ift. faglokaler. Udvalget 
ønsker at komme på besøg på Låsby 
Skole. 
PB sørger for at lave en aftale (sidst på 
eftermiddagen) med repræsentant fra 
Børne- og Ungeudvalget. 
Det er vigtigt, at skolebestyrelsen er godt 
forberedt til mødet. 
Det drøftes, at det  
 
Skoleledelse 
Kontraktarbejdet fylder en del, ligesom 
Covid også har gjort for et par uger siden. 
Da antal smittede i kommunen er høj, så 
er der for tiden flere restriktioner, der 
skal overholdes. 
Der er samtaler  
 
Specialområdet 
Vi har lige afholdt modul 6 – autisme set 

indefra. En rigtigt spændende dag med 



   
 

en autistisk underviser, der fortæller om 

autisme set indefra. 

- Vi vil gerne invitere ham med til et 

forældremøde på skolen, hvor han kan 

holde oplæg for forældre.  

Vi har ansat nye pædagoger til afdeling E, 

nogen er starter op andre starter til d. 

1.12.21 

Vi har fokus på det psykiske arbejdsmiljø i 

begge afdelinger, som til tider kan flyde 

meget I enkelte teams. (Ofte er det et 

Narrativ der kommer til at flyde.) 

Vi får 4 nye elever 2 til D og 2 til E – det 
betyder at vi kommer op på 98 elever i alt 
til januar.   
 
Underskuddet, som afdeling D har haft 
længe, har vi bedt om at få slettet.  
 
Der skal ny licitation for taxakørsel. DL og 
PB skal til møde den 14. december.  
Der er ønske om systematik. 
Spidsbelastningstidspunkterne er der, 
hvor elever og forældre oplever 
udfordringer. 
Det kan være værd at overveje 
Aarhusmodel, hvor det altid er samme 
taxa, der kommer.  
Derudover er det vigtigt med fast og 
kendt rute hver dag. 
Morgenkørsel er væsentligst for en god 
skolestart, 

 
Almen 
 
SFO/Klub 
Der er i samtaler i SFO i næste uge til 
en stilling på 32 timer. Der er 4 
indkaldt til samtalen.  
 
Elevråd 
Elevrådet har foretaget en 
undersøgelse blandt eleverne ift. 
toiletter og Ungdomsskolens tilbud. 
Ift. Ungdomsskolen benytter kun 25% 



   
 

tilbud. Tidligere benyttede 39% det 
tidligere Ungdomsskoletilbud. 
Eleverne giver udtryk for, at de 
mangler et værested. 
 
Toiletterne bliver ikke ’ratet’ over 7, 
på en skala fra 1-10. 
20% af eleverne holder sig dagligt fra 
toiletbesøg. 
Opmærksomhedspunkter: 
- Låsene er nemme at få op. 
- De lugter. 
- Dørene er ikke lydtætte. 
- Dårlig belysning. 
 
Hvis undersøgelsen fra elevrådet skal 
bruges til noget konstruktivt, så skal 
resultaterne deles med ledelsen. 
Der skal skabes en dialog og tænkes i 
holdbare og brugbare løsninger. 
 
Der er noget i forhold til kulturen i 
rummet, der også skal arbejdes med. 
Det kan også overvejes, at eleverne 
kan inddrages i arbejdet med 
udsmykning på toiletter m.m. 
 
Skolebestyrelsen ønsker en 
opfølgning på, hvad der er kommet ud 
af dialogen med elevrådet om 
toiletterne. 

17.45 E961: Behandling af resultatet af den nationale 
trivselsundersøgelse (25 min.) [O/D] 
 
Peter fremlægger de overordnede resultater af 
den nationale trivselsundersøgelse. 
 
Bestyrelsen bedes give en udtalelse til 
resultaterne. 
  

Gennemgang af den nationale 
trivselsundersøgelse for 0.- 3. klasse og 
4.- 9. klasse. 
 
0.- 3. klasse 
Særligt er det dejligt at læse, at eleverne 
finder undervisningen motiverende samt 
synes der er ro og orden. 
 
Der bliver spurgt ind til, om vi ved, om 
det er de fagligt stærke eller svage, der 
svarer negativt ift. skole og faglighed. 
 
Det er et flot resultat i 
trivselsundersøgelsen. 
 



   
 

4.- 9. klasse 
Resultatet af faglig trivsel er forskelligt 
om det er mellemtrin eller udskoling. Vi 
er nysgerrige på, om 
undervisningsformen her har betydning. 
For 4.- 9. klasse oplever eleverne også ro 
og orden i timerne. 
 
Er der overvejet at lave benchmarking på 
den enkelte klasse fra år til år. 
Trivselsundersøgelsen benyttes ved 
overlevering samt i teamets arbejde. 
 
Efter 2 nedlukninger kan det overvejes, at 
klasseforældrerådene laver 
arrangementer for de enkelte klasser. 
 
Det vurderes, at der arbejdes med de 
rette tiltag ift. trivsel. Det går den rette 
vej. Så der er opbakning til skolens 
arbejde. 
 

18:10 Spisning og pause (20 min)  
18:30 E962: Status for flytning af afd. E til NES (5 min) 

[O]  
 

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

Sammen med NES arbejdes på, at E-
udskoling skal ligge sammen med NES-
udskoling. 
 

18:35 Supplering af bestyrelse (15 min) [D] 
 
Bestyrelsen valgte på sidste møde at Thrine som 
suppleant træder ind i bestyrelsen på Margrethes 
plads.  
 
Der ønskes en diskussion af, om der er behov for 
yderligere supplering af bestyrelsen med evt. 
medlem fra specialområdet eller om der 
alternativt skal oprettes et udvalg, der særligt 
arbejder med flytningen af afd. E til NES. Dette 
udvalg kan evt. suppleres med ikke 
bestyrelsesmedlemmer / forældre fra 
specialområdet. 
 

Susanne synes, det er vigtigt, at der i 
skolebestyrelsen er en repræsentant 
fra specialafdelingen. 
 
I vedtægterne står, at der skal være 
en, der repræsenterer 
specialafdelingerne. 
 
Der er valg til maj, hvor Susanne 
trækker sig fra bestyrelsen. 
 
Det aftales, at PB skriver til 
forældrene om skolebestyrelsesvalg 
og et ønske om, at forældre stiller op. 

18:50 E963: Diskussion af udspil til visionsproces 2022 
for skolebestyrelsen (15 min) [D/B]  

 

Flertallet har besluttet, at 
visionsprocessen skydes et år.  



   
 

Peter vil gennemgå forslag til plan for arbejdet 
med visionsproces, som vedtaget i 
skolebestyrelsens årshjul 2021-2022. Se 
vedhæftede bilag.  
 

19:05 E964: Udviklingskontrakt 2022 (40 min) [B]  
 

Låsby Skole v. Peter skal inden 23.11 fremsende 
udkast til udviklingskontrakt med Skanderborg 
Kommune.  
 
Kontrakten indeholder de væsentligste 
prioriteringer, der er lagt fra byrådet for 2022 
(”Klar til fremtiden”), fra Direktionen i den endnu 
ikke helt færdige nye ledelsesgrundlag, og de 
pædagogiske udviklingsmål skolen har for det 
kommende budgetår 2022.  
 
Processen ifm. udviklingskontrakten er skudt i 
gang på et ledelsesseminar i uge 43 og skal, som 
nævnt ovenfor, afsluttes inden 23.11. Det er 
derfor en meget fortættet proces, der kræver 
dialog med bestyrelse, personale og elevråd.  
 
Peter vil på mødet fremlægge resultatet af den 
dialog, der har været med personalet, de 
tillidsvalgte og elevrådet.  
 
Bestyrelsen bedes om input til det fremlagte. 
 

Der spørges ind til, om der tænkes i, 
at arbejdsmarkedet mangler faglært 
personale. 
Udviklingsområdet ”Praksis i Nord” 
kan måske være med til at afhjælpe 
dette. 
 
Vigtigt, at lærerne får arbejdsro og at 
udviklingsprojekter får lov at vokse 
nedefra. 
- Alle punkterne under ”pædagogisk 
udvikling” er punkter fra lærerne. 

19:45 E965: Budget 2022 - Særlige prioriteringer til 
budget 2022. (15 min) [B]  

 
Budget 2022 behandles på bestyrelsesmødet i 
januar.  
 
Ledelsen beder bestyrelsen diskutere, hvordan 
følgende områder bør prioriteres i det 
fremadrettede arbejde med budgetlægning. 
 
Skolens budget 2022 vil være præget af det 
forventede underskud, jf. sidste 
budgetopfølgning. Der bliver derfor ikke mange 
ekstra midler at gøre godt med.  
 

Budgettet for det kommende år ser 

rigtig stramt ud. 

Der tales blandt andet om et godt 

arbejdsmiljø for  

Punkterne 3, 4 er væsentlige i løsning 

af skolens kerneopgave.  

Vedligeholdelse af bygninger skal der 

selvfølgelig også til.   

For trivslen og læring er punkt 1 

relevant. Ture ud af huset kan måske 

gøres for færre midler. 



   
 

Det er derfor vigtigt, at diskussionen bliver en 
prioritering, som kan guide ledelsen i arbejdet 
med budget 2022.  
 
Midler til (i ikke prioriteret rækkefølge):  

1. ture ud af huset 
2. støtte af forældreture, som understøttelse 

af skolens trivselsarbejde 
3. pædagogiske prøvehandlinger, som f.eks. 

Pitten (mellemformer) / udviklingsmidler 
4. reduktion af lærernes undervisningstid 
5. forskønnelse af skolens bygninger 
6. Andet 

 
 

Punkt 2 prioriteres lavest. 

19:55 E966: Evt. (5 min) [O/D]  

19:55 E967: Dagsorden til næste møde (3 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

20.01.2022 

 

- Behandling af den nationale 

trivselsundersøgelse. 

- Eksterne læringsmiljøer  

19:58 E968: 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. 

 
 


