
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Torsdag d. 19-05-2022 
Kl. 17.00-20.00 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

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

Afbud Thrine, Thomas 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 E993: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 E994: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

  
 

17.05 E995: Orientering (45 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

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

 

Formand 
Der er kommet svar på bekymring for 
gasregning. De svarer, at udviklingen 
følges tæt og forholder sig til 
problemstillingen inden alt for længe. 
 
Der er nedsat ansættelsesudvalg til 
ansættelse af kontraktholder på Låsby 
Skole. 
 
Skoleledelse 
Det meldes ud til forældre, at der 
over de næste uger bliver halve 
pædagogiske dage for lærerne. Dage, 
hvor lærerne skal arbejde med 
årgangsundervisning/co-teaching. Der 
er en fælles eftermiddag og 
derudover en eftermiddag pr. 
afdeling. 
 
Der er stor tilgang til på afdeling D og 
E. Det gør, at der sættes pavilloner op 
ved D. Derudover etableres der 
mødelokaler i en del af 
personalerummet. 
 



   
 

Skemalægningen er i gang.  
 
SFO/Klub 
Der er fokus på, hvordan der 
etableres tilbud til eleverne i 
kommende skoleår, hvor eleverne får 
kortere skoledag. Der arbejdes bl.a. 
på et samarbejde med Kulturskolen 
om skolekor på skolen. 
 

17.50 E996: Orientering om elevtalsprognose 2021-
2037 (10 min.) [B] 
 
Orientering om elevtalsprognosen for 
Skanderborg Kommune og Låsby skole. 
 
Se bilag. 

Peter gennemgår elevtalsprognosen, 
herunder: 
- Søgemønstre ved skolestart og ved 
overgang fra mellemtrin til udskoling. 
 
Der er en forholdsvis stor procentdel, 
der søger efterskole efter 8. klasse. 
Det handler ofte om relationer samt 
den enkelte elevs trivsel. 
Hvis flere elever vælger at skifte skole, 
så kan det ”smitte” til kammerater. 
Det er en udfordring at have de små 
klasser. 
 
De store skole har bedre 
forudsætning for at skabe et 
ungdomsmiljø. 
 
Er det en udvikling, vi kan eller skal 
gøre noget ved? 
 
Over de næste 15 år forventes det, at 
der kommer 3000 flere elever i 
kommunen. Det svare til 4 nye store 
skoler. 
For Låsby Skole kan vi frem til 
2029/2030 klare det øgede elevtal 
ved at fylde klasserne op, men 
herefter vil der være behov for at 
danne et 3. spor på årgangene. 
 

18:00 Spisning og pause (20 min)  
18:20 E997: Status for flytning af afd. E til NES (5 min) 

[O]  
Processen har været sat i bero, da 
politikerne skulle bevilge ekstra 
midler. 



   
 

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

Det forventes, at en gruppe af elever 
fra E flytter i 2024. 
 

18:25 E998: Orientering om vedligeholdelsesoversigt 
for Låsby Skole og skolens vedligeholdelsesplan 
(15 min) [O]  

 
Til orientering for bestyrelsen – ønsker skolens 
ledelse af orientere om de vedligeholdelses-
arbejder, der forventes gennemført i de 
kommende år fra bygningsafdelingen.  
 
Se vedhæftede bilag 2).  
 

Fra skolens side er der presset på for 
at få midler til at vedligeholde skolens 
bygninger. 
 
Der er afsat midler til udvendig 
vedligeholdelse. 
Afdeling A; vinduer og udearealer.  
Afdeling B er det topvinduer i 
fællesrum samt mod Schrødervej. 
Afdeling C mangler topvinduer i 
fællesrummet (loftet). 
For afdeling D skal facaden males, så 
den fremstår ens. 
Derudover skal der vedligeholdes 
omkring garagen. 
 
Har skolen overvejet at arrangere 
arbejdsdag for forældre, fx at bede 
forældre male egne børns 
klasselokale? 
Der har tidligere været arbejdsdage, 
men der har ikke været tilslutning til 
disse. 
 
Hvis klasseforældreråd tilbyder at 
male et klasselokale i en weekend 
eller fx efterårsferien, så vil det helt 
sikkert kunne lade sig gøre. 
Det kan overvejes at skrive dette ind 
”Forældrehåndbogen”. 
 
Peter og Jean taler med Jimmy om 
muligheden for at forældre kan 
tilbyde hjælp til maling af 
klasselokaler. 
 

18:40 E999: Orientering fra udvalget vedr. skolens nye 
princip for bevægelse. (10 min) [O]  
 
På skolebestyrelsesmødet i januar gennemførte vi 
en faciliteter brainstorm, med henblik på at skyde 
arbejdet med et nyt princip for bevægelse i gang. 

Der arrangeres temamøde for den 
kommende skolebestyrelse, som skal 
være startskuddet til arbejdet med 
”princip for bevægelse”. 
 



   
 

 
Arbejdsgruppen har mødtes første gang og lavet 
en procesplan for arbejdet med det nye princip. 
 
Fra skolens side vil: 
Sebastian Thorsen 
Cecilie Marie Agertoft 
Peter C. Bech 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Thrine Krog Andersen 
Laila Andersen 
 

Medarbejdere vil – på afdelingsmøder 
– kvalificere skolebestyrelsens 
arbejde. 
 
Herefter vil arbejdsgruppen yderligere 
kvalificere arbejdet, inden 1. udkast til 
princip udfærdiges. 
 
Det forventes, at ”princip for 
bevægelse” kan præsenteres for 
personalet i marts/april 2023 med 
implementering i skoleåret 2023. 
 
Det er en fin procesplan, hvor 
medarbejderne også inddrages. 
En vigtig del af processen er også at 
overveje, hvad der allerede sker af 
bevægelse. Det skal give mening for 
alle. 
 
Skolebestyrelsen skal lave 
principperne, og så er det 
medarbejderne der skal fylde indhold 
på, der opfylder principperne. 
 
Hvad er sundhed? Huske den mentale 
pause. 
 
Bestyrelsen godkender procesplanen. 

18:50 F000: Orientering om valg til skolebestyrelsen 
2022-2026 (15 min) [B] 
 
Følgende er valgt for perioden 2022-2026: 
Sejr Bretlau (NY) 
Thrine Krogh Andersen 
Pia Husted Blok 
 
Følgende er valgt for perioden 2020-2024: 
Laila Andersen 
Joel Kjellander 
Maria Søe Enig 
Agusta Sørensen (2022-2024) NY 
 
 

 Der lægges op til, at den nye 
skolebestyrelsen konstituerer sig på 
næste skolebestyrelse. 



   
 

19:05 F001: Forberedelse af møde med Børne og 
Ungdomsudvalgets besøg på Låsby Skole den 
2.6.2022 kl. 15.30-16.30 (40 min) [O] 
 
Efter forespørgsel fra skolebestyrelsen har B&U 
meddelt, at de kommer på besøg på Låsby Skole 
torsdag den 2.6.  
 
De har afsat en time til rundvisning og dialog om 
skolens lokaler, og vil derefter afholde deres 
udvalgsmøde på Låsby Skole.  
 
Vi har endnu ikke modtaget en endelig 
dagsorden, men tanker alligevel, at det kan være 
en ide, at skolebestyrelsen debatterer, hvad der 
skal vises og hvad der ønskes bragt i fokus ved 
udvalgets møde. 
 
Vi har valgt at Laila og Joel deltager sammen med 
Peter, Ulla og Dorthe.  
 

Mødet er udsat til august  

19:45 F002: Evt. (5 min) [O/D] Evaluering af skolefest 

Glade børn. God stemning. 

Nogle savnede ”Nøglekøbing”. 

Betaling – forslag om klippekort, som kan 

købes. 

Skolen forslår, at udskolingen får deres 

egen fest, men hvor de stadig kan have 

boder til skolefesten. 

Næste år bliver skolefesten med åben 

skole om eftermiddagen som afslutning 

på en åben uge/fagdage. 

Det besluttes, at vi næste år gerne må 

lave to fester. En for udskoling og en for 

indskoling/mellemtrin. 

19:50 F003: Dagsorden til næste møde (5 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

09.06.2022 

Første møde i nye skoleår er 11. august 2022 

9. juni 2022 

- Deltagelse i forældremøder 

- Skanderborg Kommunes tilbud om 

aftenklub m. deltagelse af halbestyrer 

og SSP-medarbjeder.  



   
 

August 2022 

- Temadag: principper for bevægelse 

- Status for mobiltelefonregler 

September 2022 

- Indvendig vedligeholdelse 

- Indretning af klasselokaler 

- Eksterne læringsmiljøer 

19:55 F004: 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. 

 
 


