
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 09-08-2022 
Kl. 17.00-20.00 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

Tilstede Annette, Agusta, Dorthe, Jean, Joel, Laila, Maria, Peter, Pia, Sejr, Marie. 
 

Afbud Ulla, Thrine 

Referent AH 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 F014: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 F015: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

 Godkendt 
 

17:05 F016: Orientering (10 min) [O] 
 
Meddelelser: 
Præsentation af nye medarbejdere 
 

 
Anders præsenterede sig selv. Ny 
lærer i indskolingen. Han skal 
undervise i matematik og idræt. 
 
Michèl præsenterede sig selv. Ny 
lærer i udskolingen. Han skal 
undervise i matematik og naturfag. 
 
Der er 2 nye fra afd D - en Katrine, 
lærerstuderende ansat i aug-sep i et 
vikariat, indtil en ny bliver ansat. 
 
Benny pædagog ansat i et vikariat. 

17:15 F017: Præsentation af bestyrelsen (30 min) [O] 
 
Vi er en ny bestyrelse og har derfor alle behov for, 
at lærer hinanden at kende.  
 
Vi vil derfor starte dette første møde med et par 
spørgsmål til hinanden. 
 

1. Hvem er jeg? (børn, job etc.) 
2. Hvorfor har jeg valgt at være med i 

bestyrelsen? 

 
 
 
Alle præsenterede sig. 



   
 

3. Hvad er jeg særligt optaget af i forhold til 
børn og unges uddannelse og dannelse? 

4. Har jeg nogle særlige forventninger til 
arbejdet i en bestyrelse? 

 
17:45 F018: Konstituering af ny bestyrelse (5 min.) [B] 

 
I løbet af sommerferien har René Fritz Munch 
Nielsen (Ella 0A) tilbudt at være suppleant til 
bestyrelsen. Som bestyrelse skal I godkende, at 
han accepteres som suppleant og beslutte, om 
René evt. skal tilbydes at deltage i 
bestyrelsesmøderne. 
 

 
 
Bestyrelsen godkender, at Rene 
indtræder som suppleant i 
skolebestyrelsen. 
Rene tilbydes, at deltage i 
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

17:50 Spisning og pause (20 min) 
 
 

 

18:10 Billede af skolebestyrelsen til bestyrelsens 
forældremødevideo (5 min) 
 

Bestyrelsen så formandens video til 
forældremøderne. Videoen blev 
godkendt. 

18:15 F019: Bestyrelsesarbejdet (45 min) [O/B] 
 
Dialog om vore forventninger til bestyrelses-
arbejdet. Peter vil starte med et kort oplæg om 
bestyrelsens opgaver, herunder en gennemgang 
af skolebestyrelsens forretningsorden og årshjul. 
 
Bilag 1: Introduktion til skolebestyrelsens arbejde 
- Skole og forældre 
 
Bilag 2: Forretningsorden for skolebestyrelsen 

Bilag 3: Årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

 
Forretningsordenen blev gennemgået 
og taget til efterretning. 

19:00 F020: Orientering (20 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

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

 

 
 
Skoleleder: 
Vi starter med co-teaching 
/årgangsopdelt undervisning på alle 
årgange. 
Alle kommunens vejledere har været 
samlet til en fælles vejlederdag på 
Låsby skoles  
Skolen bruger cromebooks. De 
understøttes af microsoft 365, som er 
sikre.  



   
 

Thomas er blevet genansat i 
udskolingen, da vi har en lærer, som 
er langtidssygemeldt. 
Vi har ansat Christina, som er plejer til 
en elev i 0-klasse. 
Skolen undervisningseffekt fra 2019 
er -0,4. Skolen har i den forbindelse 
sat gang i autismepilotuddannelsen 
og et længerevarende fokus på 
læseindsatsen i almen. Skolen har 
også sat gang i mellemformen Pitten 
Skolen udgifter til gas er steget fra 
200000 til 1.000.000. der er ikke 
kommet noget svar på henvendelsen 
til kommunen. 
Der mangler mødelokaler og 
klasselokaler, som er bevilliget. 
Dorthe: 
Siden 1. maj er der modtaget 24 
elever i specialafdelingerne. Det 
betyder at der er kommet en ny 
klasse. 
Der er nu 102 elever i de 2 
specialafdelinger. 
Autismepilot uddannelsen starter op 
med andet hold. 
Mellemformer: 
angstteamet 
Mini A på afd D 3 timer hver dag for 
nogle børn, der har brug for nogle 
andre tilbud 
En anden mellemform -fx skoleskak, 
hvordan lægger man fx sengelinned 
på og lignende tiltag. 
Der er også skolehunden Nellie 
læsehund og besøgsven. 
Jean: 
Der er store udforinger med at 
ansætte pædagoger, derfor har man 
ansat en dygtig pædagogisk assistent 
indtil april. 
Der er ansat nogle lærerstuderende et 
par dage om ugen i efteråret. 
Der er 90 SFO bør og over 90 
klubbørn. 



   
 

Der er gang i efteruddannelse af 
fritidspersonalet i Skanderborg 
Kommune 
Skolepatruljen er startet i dag. 
Legepatruljen starter op i løbet af de 
næste par uger. 
Der er oprettet 2 fritidskor i 
samarbejde med kulturskolen.  
Skoleskak fortsætter i SFO og Klub 

19.20 F021: (40 min) Dialog om møde med Børne og 
Ungdomsudvalget torsdag den 11.8. [B]  
 
Skolebestyrelsen har sendt en brev til B&U i det 
forgange år, for at påpege skolebestyrelsens 
bekymring for kvaliteten af og manglen af 
naturfagslokaler på Låsby skole.  
 
Udvalget har taget imod invitationen og kommer 
torsdag den 11.8, for at se på forholdende.  
 
Bestyrelsen skal i dialog om det ønskede udbytte 
af rundvisningen, samt forberede samme. 
 
Bilag 4: Til Undervisnings-og Børneudvalget 
11.10.2021 
 
Bilag 5: Svar på henvendelse vedr. situationen 
omkring faglokaler pa Laasby Skole 
 

 
 
 
Sejr og Joel kommer fog deltager 

20:00 F022: Evt. (0 min) [O/D]  

20:00 F023: Dagsorden til næste møde (0 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 

 

- Eksterne læringsmiljøer 

- bevægelsesprincippet 

Mobiltelefonpolitikkken 

20:00 F024: 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. 


