
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 20-01-2022 
Kl. 17.00-20.00 (specialområdet fra kl. 18.25) 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

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

Afbud Susanne, Thomas,  

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 E969: Godkendelse og underskrift af 
referater (2 min) [B] 

 

17:02 E970: Godkendelse af dagsorden (3 min) 
[B] 
 

 Punkt E973 + E974 udskydes til næste møde. 
Det sammen gælder orientering fra 
specialområdet, da Susanne har meldt afbud. 
 

17.05 E971: Orientering (40 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

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

 

Præsentation af nye medarbejdere 
Pr. 1. februar tiltræder Ulla som viceskoleleder 
på Låsby Skole. 
Charlotte Holst er ansat som støtte til 3. og 7. 
årgang – kun til skoledelen. 
Per er pr. 1. februar og skoleåret ud ansat en 
pædagog. 
Skoleledelse  
Der er pt mange corona-smittede, både blandt 
elever og personale. 
Rengøringspersonalet er kommet godt i gang 
og er i fællesskab ved at finde ind i jobbet. 
Direktionen har givet tilbagemelding på vores 
kontrakt. Meldingen er, at det er en meget 
ambitiøs kontrakt. 
Lotte er barselsvikar for Katrine Landbetjent 
det næste års tid. 
Laila og Peter vil lave forslag til proces for valg 
til skolebestyrelsen i dette forår. 
Specialområdet 
Der er mange syge i specialafdelingen, som får 
betydning for driften. 
Der er dialog med økonomi ift. underskud. 
Ny dato for flytning for afdeling E til NES er 
1.1.2024 



   
 

SFO/klub 
99 af 106 elever er tilmeldt SFO. 

17.45 E972: Budget 2022 (25 min.) [B] 
Peter fremlægger budget 2022. 
Budgettet fremsendes kort før 
bestyrelsesmødet. 
  

Der er for almen et underskud på godt 1 mio. 
underskuddet skyldes bl.a. stigende 
gasregning, faldende elevtal fra august til 5. 
september og udgifter grundet Covid-19. 
 
I budgettet for 2022 forventes besparelser på 
bl.a.: 

 Omkostninger til rengøring 
 Ture ud af huset i foråret 2022 
 Elevtilgang 
 Brug af mellemformer; Pitten og 

Mini-Pitten 
 Indkøb – være bedre ved indkøb. 

 
I budgettet er der skåret ind til benet, men 
ikke mere, end at det vurderes, at det kan 
overholdes. 
 
Der er for afdeling D afsat penge til legeplads. 
 
Kommentarer fra skolebestyrelsen 

 Ærgerligt, at der er blevet skåret på 
ture ud af huset. 

o Det er vurderet, at på grund 
af Corona, så har der ikke 
været mange ture ud af 
huset, og derfor er det i 
foråret, at beløbet er fjernet. 

o Vigtigt, at det ikke er samme 
område, der altid bespares. 

Skolebestyrelsen har valgt at netop 
ture ud af huset er vigtig. Derfor er 
det vigtigt, at denne post prioriteres i 
fremtidige budgetter. 
 

Budgettet er taget til efterretning med 
kommentarer. 

18:10 Spisning og pause (20 min)  
18:30 E973: Status for flytning af afd. E til NES 

(10 min) [O]  
Fast punkt resten af dette år. 
Skolebestyrelsen holdes orienteret om 
den igangværende proces. 

Udsat til næste møde 



   
 

18:40 E974: Brev til Børne og Ungeudvalget 
vedr. taxa-situationen fra 
skolebestyrelsen (25 min) [D/B]  

 
Susanne har udarbejdet et oplæg til brev 
til Børne og Ungdomsudvalget (B&U). 
Der ønskes en dialog om brevet, der 
ønskes fremsendt på vegne af 
bestyrelsen (se vedhæftede bilag). 
 
 

Udsat til næste møde 

18:50 E975: Orientering om elevtalsprognose 
(10 min) [O] 
Skanderborg Kommune er ved at 
udarbejde en ny elevtalsprognose for det 
kommende årti. Prognosen er endnu ikke 
offentliggjort (11.1), men skolen vil gerne 
orientere om prognosen og dens 
betydning for Låsby Skole fremover. 
Ledelsen er orienteret om prognosen, 
der beskriver en positiv udvikling for 
Låsby Skoles almenafdelings elevtal. (PB 
orienterer). 
 

Nye elevtalsprognose viser, at der indenfor de 
næste 3-4 år sker en elevstigning, som vil give 
øget indtægt på 1,5 mio. 
 
Der er ikke indregnet, at elevtallet for 
indskolingsklasser kun må være på 25 elever. 
 
Faglokalerne kan blive en udfordring med 
stigende elevtal. I løbet af foråret kommer 
Børne- og Ungeudvalget til Låsby for bl.a. at 
besigtige skolens faglokaler. 

19:15 E976: Princip for bevægelse i skolen (40 
min) [B]  

 
På Børne- og Ungeudvalget (tidligere 
Børne og undervisningsudvalget) 
udvalgsmøde den 02.06.2021 blev det 
besluttet: 
 

• at udvalget opfordrer til, at 
skolerne sætter yderligere fokus på 
Folkeskolelovens krav om 
bevægelse i folkeskolen. 

• at skolernes bestyrelse udarbejder 
principper for skolens arbejde med 
bevægelse med inddragelse af 
elever. 

 
Skoleledelsen vil give en gennemgang af 
de tiltage, der er taget på Låsby Skole, 
for at fremme bevægelse i skolen og 

På Låsby Skole sker der bevægelse, men det er 
meget individuelt. 
I løbet af foråret kommer der øget fokus på 
bevægelse i undervisningen med start på 
pædagogisk lørdag den 12. marts. 
 
Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra skolebestyrelsen. 
Arbejdsgruppe nedsættes på næste møde i 
februar. 
Elevrådet deltager i arbejdsgruppen. 
 
Hvad skal omfanget være af bevægelse i 
undervisningen. Der er forskel på 5 min. 
aktivitet og en aktivitet på 45 min. 
 
I mindre grupper blev der brainstormet over 
bevægelse i undervisningen. 
Sammen med input fra det pædagogiske 
personale på pæd.dag den 12. marts skal der 
arbejdes videre med processen. 



   
 

undervisningen, samt hvor der er 
potentiale for forbedringer. 
 

1) Der opfordres til at bestyrelsen i 
gang-sætter arbejdet med et 
princip for bevægelse i skolen. 
Skoleledelsen opfordre til, at der 
nedsættes et udvalg, der i 
samarbejde med skolens 
medarbejdere i løbet af 2022 kan 
udarbejde et oplæg til princip for 
bevægelse i skolen. Der bør 
vælges minimum to 
bestyrelsesmedlemmer til 
udvalget.  

 
2) På mødet igangsættes en dialog 

og brainstorm, der kan tjene som 
en et oplæg rammerne og retning 
for arbejdsgruppens 
arbejdsopgave.  
 

3) Arbejdet rammerne forsætter på 
næste bestyrelsesmøde.  

 
Se vedhæftede bilag fra B&U. 
 

19:50 E977: Evt. (5 min) [O/D]  

19:55 E978: Dagsorden til næste møde (5 min) 
[O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

10.03.2022 

 

- Eksterne læringsmiljøer  

19:59 E979: Lukket møde* (0 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. 

 



   
 

 


