
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 10-03-2022 
Kl. 17.00-20.15 (specialområdet fra kl. 18.30) 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

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

Afbud Tania, Susanne 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 E980: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 E981: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

 Godkendt 
 

17.05 E982: Orientering (40 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

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

 

Nye medarbejdere 
Louise Søndergaard er fastansat som 
pædagogisk leder i afdeling A i en 50% 
stilling. 
Amalie har fået forlænget sin 
ansættelse frem til efterårsferien. 
 
Søren, lærer og Bolette, pædagog er 
ansat i afdeling D 
Ene, lærer og Silja, pædagog på 
afdeling E 
- dette skyldes flere elever på begge 
afdelinger. 
 
Skoleleder 
Der skal spares på almen, hvor 
lærerne i sidste uge var samlet, for at 
vi i fællesskab kunne tale om, hvordan 
disse besparelser bedst kunne findes. 
Besparelsen skyldes bl.a. en stor 
efterregning på gas.  
Annette foreslår, at skolebestyrelsen 
gør politikerne opmærksom på, at 
denne regning får fra løsning af 
kerneopgaven. 



   
 

- Laila vil skrive til Børn og Unge samt 
borgmesteren.  
 
Der er kommet styr på underskuddet 
på afd. D og E. 
Bl.a. er der kommet en efterbevilling 
til elever, der kræver 1-til-1 i en 
periode. 
 
Det er besluttet, at der skal bygges ny 
daginstitution med plads til 80 elever. 
 
Der er blevet forskønnet på 
udearealer med træer ude foran, 
samt hegn med efeu ud mod skolevej 
ved SFO’en. 
Hegnet er sat op for at undgå, at 
bolde m.m. ryger ud på Skolevej, men 
også for at passe på eleverne. 
 
Skolen har fået midler til 
naturfagsstation samt 
naturfagsprojekt i udskolingen. 
 
12. marts havde almen pædagogisk 
dag med fokus på læseforståelse.  
 
Udviklingsområder for almen 
Co-teaching, mellemformer og 
læseforståelse. 
Der er etableret et samarbejde om 
mellemformer, hvor Gyvelhøjskolen, 
Gl. Ry Skole samt Højboskolen også 
deltager. 
 
Udviklingsområder for 
specialafdelingerne 
Fællesfaglighed – 
Autismepilotuddannelsen samt 
flytning til NES. 
 
Specialafdeling 
- Der er kommet en læsehund, som 
kommer på besøg en formiddag om 
ugen.  



   
 

- 1. hold på autismepilotuddannelsen 
er færdige og bestået. 
En forælder har henvendt sig, da hun 
fandt det uhensigtsmæssigt, at 
uddannelsen har fortsat trods corona 
i foråret. 
- Der kommer en del nye elever til 
afdeling E. Bl.a. bliver 0. årgang fyldt 
op. 
 
SFO 
- På pædagogisk dag den 12. marts 
var der fokus på 
specialpædagogikken. 
- I starten af april er der opstartsmøde 
på et projekt omkring 
fritidspædagogikken. 
- I SFO og Klub nyder børnene, at de 
igen må være sammen på kryds og 
tværs. 
 
Bygninger 
- Udskolingen har fået et ekstra toilet. 
- Der bliver malet  
 
Almen 
- Godt at kunne være sammen til en 
pædagogisk dag. 
- Rart at være med i processen 
omkring besparelsen for almen 

17.45 E983: Opfølgning på bestyrelsens brev til B&U 
vedr. situationen omkring faglokaler på Låsby 
Skole (25 min.) [B] 
 
Skolebestyrelsen fremsendte i oktober et brev til 
det gamle Børne og Ungdomsudvalg vedr. 
situationen omkring faglokaler på Låsby Skole.  
 
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget et svar fra 
det nye B&U-udvalg. Der ønskes derfor en dialog, 
om en evt. opfølgning på det fremsendte brev. (se 
bilag 1, 1a, 1b og 1c) 
  

Der er ikke modtaget svar fra B&U på 
henvendelsen fra skolebestyrelsen. 
 
Det aftales, at Joel kontakter Trine 
Frengler fra B&U. 
 
 

18:10 Spisning og pause (20 min)  



   
 

18:30 E984: Status for flytning af afd. E til NES (15 min) 
[O]  
Fast punkt resten af dette år. Skolebestyrelsen 
holdes orienteret om den igangværende proces. 
 

Der er god gang i processen. Der 
kommet ny arkitekt. 
 
I sidste uge var der møde, hvor der 
deltog medarbejder til at gennemgå 
de sidste detaljer. 
 
Efter sommerferien sættes processen 
i udbud. 
 
Den 19. maj, kl. 16.00-18.00 er der 
møde for medarbejdere på NES og 
afdeling E om forløbet. 

18:45 E985: 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 2). 
 

Skolen er i dialog med 
indkøbsafdelingen i forhold til 
kontrakten, hvor alle nye chauffører 
skal uddannes med en viden om de 
elever, der ska køres med. 
 
I denne periode er der kommet 
pædagogisk kørsel, hvor der køres 
med færre elever, samt at der er en 
opmærksomhed på eleverne, der 
kører sammen. 
 
De ændrede tider kan skyldes, at 
elever ikke skal med en morgen eller 
eftermiddag, som ændrer ruten og 
tider for de andre elever i taxaen. 
 
Der arbejdes på at oprette et 
kørselskontor, så forældre ikke skal 
kontakte skolen, når der ønskes 
ændring i kørsel. 
Dette kontor tænkes oprettet om 3-4 
år.  
 
Fra skolens side vurderes det, at der 
bliver lyttet til de udfordringer, 
forældre og elever oplever. Både på 
Fælleden og hos busselskabet. 
 
Ærgerligt at Susanne ikke er til stede, 
da det ville være rart at høre, hvad 
ønsket er med brevet. 



   
 

 
Bestyrelsen beslutter, at de ikke kan 
sende brevet afsted.  
Det giver følgende mulighed: 

1) Der bliver ikke sendt et brev, 
før den nye kontrakt er blevet 
sat i værk. 

2) Omskrivning af brevet, så det 
bliver mere præcis i forhold til 
eksisterende praksis. Dog skal 
vi være opmærksomme på, at 
der også er andre væsentlige 
punkter, hvor vi ønsker 
politikernes opmærksomhed. 

3) At forældre på afdeling D og E 
afsender brevet. 

 
Dorthe kontakter Susanne. 

19:10 E986: Ændring af procedure ved valg til 
skolebestyrelsens. Afskaffelse af forskudt valg til 
skolebestyrelsen (20 min) [B]  

 
I Skanderborg Kommune har 12  
ud af 18 skolebestyrelser forskudt valg til 
skolebestyrelsen.  
 
Forskudt valg betyder, at der ved valg hvert andet 
år vælges henholdsvis 3 og 4 medlemmer til 
bestyrelsen. Det betyder, at valgperioden for 
medlemmer af bestyrelsen i Låsby er på 4 år.  
 
Vi har ved de sidste par valg oplevet, at det har 
været meget svært at finde kandidater til 
skolebestyrelsen. Som ledelse tænker vi, at den 
lange valgperiode på 4 år kan være med til at 
holde nogle forældre fra at stille op. Vi vil derfor 
gerne, at I tager stilling til at ændre 
skolebestyrelsens forretningsorden, således at 
der afholdes valg til hele bestyrelsen hvert 2. år 
for alle medlemmer og at det forskudte valg 
afskaffes. 
 
Ændringen vil betyde, at der kan være større 
udskiftning ved enkelte valg, og dermed færre 
forældre med erfaring, der sidder i 

Ved at sætte perioden ned til 2 år, så 
kan der måske være større mulighed 
for, at man tager en periode mere. 
 
Kontinuiteten er vigtig ind i mange af 
opgaverne. Det gør 2 år mere sårbart. 
Det tager tid at komme ind i 
skolebestyrelsens arbejde. 
Det bliver helle ikke nødvendigvis 
nemmere at rekruttere forældre til en 
2-årig periode end en 4-årig periode. 
 
Det er et generelt problem med 
frivillige til arbejdet – ikke kun til 
skolebestyrelsen. 
 
Hvis der kun arbejdes med en 2-årig 
periode, så kommer drøftelserne ikke 
nødvendigvis i dybden. 
 
Beslutningen udskydes til efteråret 
2022. 



   
 

skolebestyrelsen. Denne problematik bør holdes 
op imod ovenstående.  
 
Bilag 3 
  

19:30 E987: Valg til skolebestyrelsen 2022-2026 (15 
min) [B] 
 
Følgende er på valg til (2018-2022): 
Pia Husted 
Tania Schmidt 
Susanne Raffnsøe Dall 
 
Thrine Krog Andersen (for Magrethe Thomsen                                         
(udtrådt/ valgt for perioden 2020-2024) 
 
Følgende er ikke på valgt (2020-2024): 
Laila Andersen 
Joel Kjellander 
Maria Søe Enig 
 
Forslag til nedsættelse af valgbestyrelse: 
Byrådsmedlem Claus Bloch 
Skolebestyrelsesformand Laila Andersen 
Næstformand Susanne Raffnsøe Dall 
Skoleleder Peter Bech 
 
Bestyrelsen bedes diskutere plan for afholdelse af 
valg. Herunder særligt hvordan bestyrelsen 
ønsker valget skal afholdes. 
 
Se vedlagte bilag 3 for plan til valg til 
skolebestyrelsen. 
 

 Pia og Tania genopstiller. 
 
Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget 
blev gennemgået og godkendt. 
 
Dorthe og Peter er opmærksom på at 
kontakte kandidater fra afdeling D. 
 
 

19:45 
 
 

E988: Nedsættelse af arbejdsgruppe til arbejdet 
med Princip for bevægelse i skolen (5 min) [B]  

 
På sidste skolebestyrelsesmøde gennemførte vi 
en faciliteter brainstorm, med henblik på at skyde 
arbejdet med et nyt princip for bevægelse i gang. 
 
Vi besluttede ved sidste møde, at der på dette 
møde skulle nedsættes et udvalg, der kan arbejde 
videre med projektet. 
 

Thrine og Laila bliver en del af 
arbejdsgruppen. 



   
 

Fra skolens side vil: 
Sebastian Thorsen 
Cecilie Marie Agertoft 
Peter C. Bech 
 
Der skal vælges 1-2 medlemmer fra bestyrelse. 
 
Se vedhæftede bilag 5 Brainstorm. 
 

19:50 E989: Dialog om udvidede frihedsgrader i 
tilrettelæggelsen af undervisningen i skoleåret 
2022-2023 (15 min) [O] 
 
Folketinget indgik den 11.3 en aftale om at 
fortsætte de udvidede frihedsgrader i 
tilrettelæggelsen af elevernes undervisning til det 
kommende skoleår.  
 
Vi har tidligere i bestyrelsen diskuteret disse 
punkter.  
 
Vi vil gerne informere om vore pædagogiske 
bevæggrunde bag ønsket om at bruge de 
udvidede frihedsgrader i det kommende skoleår, 
samt igen vende jeres holdninger til de konkrete 
brug. 
 
Konkret handler det om: 
Punkt 1 i aftalen (se bilag 6). Vi arbejder fortsat i 
det kommende år med co-teaching i mange 
klasser og har fokus på få lærerskift og flere 
sammenhængende forløb. Det betyder, at vi i 
enkelte tilfælde prioritere en lærer relation og 
mere tid i en klasse, over om de har linjefag i det 
konkrete fag.  
 
Af punkt 2 i aftalen fremgår det at UUV 
(Understøttende Undervisning) kan omlægges til 
2 lærer, holddeling, boost-forløb etc. Det vil 
betyde kortere skoledage og mere fokus for både 
de dygtigste og de elever, der er udfordret. 
 
Dernæst vil vi gerne vende muligheden, nævnt i 
aftalens punkt 3, at gøre brug af muligheden for 
brug af fjernundervisning. Vi tænker den benyttet 

Co-teaching 

Det er blevet besluttet, at co-teaching 

skal udbredes på hele skolen. Det 

betyder, at alle fag på alle årgange 

parallellægges.  

I juni inviteres forældre til 

orienteringsmøde. 

Det blev drøftet, hvad der kunne være 

af bekymring for co-teaching. 

Det kunne være: 

- Identitets-”følelsen” af at være A- 

eller B-klassen. 

- At det bliver en skjult spareøvelse.  

- At relationen mellem lærer og elev 

bliver sværere. 

- Øget støjniveau. 

Det er vigtigt at tage elevernes 

perspektiv. At de nuværende små 

stamklasser kan være begrænsende 

for sociale og faglige relationer.  

Kommunikationen er væsentlig. 

UUV 

Al understøttende undervisning 

fjernes i kommende skoleår. Det 

betyder bl.a. at morgenbånd fjernes. 

UUV kan konverteres til 2-

lærerordning, boost-forløb, 

holddeling samt lektiecafe. 



   
 

i.fm. planlagt fravær i ydertimer i de ældste 
klassetrin, i.fm. emnedage og uger, hvor det vil 
give mening at kunne arbejde hjemme med f.eks. 
gruppeopgaver. 
 
Den endelige beslutning om benyttelse af de nye 
frihedsgrader ligger ved skoleledelsen, da det er 
en pædagogiske og didaktisk beslutning. Vi beder 
derfor om jeres tilkendegivelse af støtte til / 
forståelse for tiltagene.  
 

Lærerressourcerne beholdes blot 

brugt anderledes.  

Elevernes skema bliver reduceret. 

Skolebestyrelsen tilkendegiver deres 

støtte til at benytte de nye 

frihedsgrader. 

 

 

 

19:50 E990: Evt. (5 min) [O/D]  

19:55 E991: Dagsorden til næste møde (5 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

21.04.2022 

- Eksterne læringsmiljøer. 

- Skanderborg Kommunes tilbud om 

aftenklub m. deltagelse af 

halbestyrer og SSP-medarbjeder.  

- Ordblindeindsatsen 

- National trivselsundersøgelse 

- Brev  

- Mobiltelefoner og besøg i Meny (skydes 

yderligere) 

19:59 E992: 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. 

 

 


