
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 15-09-2022 
Kl. 17.00-20.00 
Mødested – personalerummet, Låsby Skole  
 
 

Tilstede Agusta, Joel, Rene, Laila, Maria, Peter, Pia, Sejr, Tania, Marie, Thrine og Ulla. 
 

Afbud Annette, Jean, Dorthe 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 F025: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 F026: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

 Dagsorden er godkendt 
 

17:05 F027: Orientering (40 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
o Henvendelse fra en forælder  

 Skoleledelse  
o Orientering om DK2020 
o Dialogmøde med Børne- og 

Ungdomsudvalget samt repræsentanter 
fra bestyrelser og kontraktholdere på 
børn- og ungeområdet 6.10 kl. 19.30-
21.00. 

 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Formanden 
Der er kommet en 
forældrehenvendelse fra forældre på 
5. årgang vedr. årgangsundervisning – 
og særligt om en episode 1. skoledag 
efter sommerferien.  
Henvendelsen gør, at der inviteres til 
et forældremøde. Et møde, der er 
givet godt ud til gavn for samarbejdet. 
Kalder dette på en tydelig 
kommunikationsplan med klare 
retningslinjer? 
Det er forældrerådene fra klasserne, 
der har henvendt sig, men de har ikke 
været i dialog med de resterende 
forældre i klasserne. 
Kræver det, at klasseforældrerådet 
skal gøres opmærksom på, hvad deres 
arbejde er?  
 
Der er også kommet en anden 
forældrehenvendelse fra et 
forældrepar til elever på 5. og 8. 
årgang med en bekymring for, om de 
skal sende deres yngste på Låsby 
Skole. 



   
 

Henvendelsen er sendt til både 
skolechef og skolebestyrelsen, og 
begge har sendt hende svar. 
Skolebestyrelsen synes ikke, der skal 
handles yderligere. 
 
Skoleledelsen 
Ledermøde med fokus på 2023-2024, 
kontrakt 2024 (Kurs, koordinering og 
commitment).  
Vi har besluttet, at der ikke skal 
iværksættes en masse nyt.  
 
En lærer i indskolingen går på barsel i 
november, så der er slået et vikariat 
op.  
 
Dialogmøde med Børne- og 
Ungdomsudvalget samt 
repræsentanter fra bestyrelser og 
kontraktholdere på børn- og 
ungeområdet 6.10 kl. 19.30-21.00. 
Skolebestyrelsesmødet afholdes 
denne dag på Fælleden. 
 
Der er skolebestyrelseskursus den 29. 
september. 
Dagsordenen sendes ud snarest fra 
Fælleden. 
 
Specialområdet 
Information om lokalesituationen på 
afd. D. Byrådet har behandlet skolens 
forespørgsel, og vi får snart et svar.  
 
Nyt logo til E/D  
 
Almen 
Særligt 8. årgang deltager i et 
pilotprojekt om karaktergivning for 
adfærd og orden. Der arbejdes på en 
tidsplan for projektet på Låsby Skole. 

17:45 F028: Kommunikationsplan 2023 (10 min) [B] 
 

Efter forældrehenvendelsen fra 5. 
årgang er det blevet drøftet, om der 



   
 

I.fm. med skolestart har skoleleder og 
bestyrelsesformand diskuteret behovet for 
udarbejdelse af en samlet kommunikationsplan 
for Låsby Skole.   
 
Der ønskes en diskussion af behovet for 
udarbejdelse af en samlet kommunikationsplan, 
herunder beslutning om behovet for afsættelse af 
budget (i budget 2023) til indkøb af bistand til 
formulering af samme.  
 

er behov for at udarbejde en 
kommunikationsplan. 
 
Peter spørger skolebestyrelsen, om de 
kan nikke til, at der afsættes 
ressourcer til indkøb af hjælp til at 
lave en samlet kommunikationsplan. 
 
Der spørges ind til, om der ikke kan 
ydes bistand til dette fra kommunal 
side. 
 
Er der behov for en 
kommunikationsplan? 
 
Vi skal også være bevidst om, at hvis 
der laves en udførlig plan, så skal den 
også effektueres. 
 
Skolebestyrelsen har en opfattelse af, 
at den overordnede 
kommunikationen er i orden. 
Men den daglige kommunikation i 
klasser med forskellig struktur kan 
godt gøres bedre. 
 
Måske der også skal laves et skriv 
medforventningsafstemning i forhold 
til, hvordan, hvor og i hvilket omfang 
der kan forventes i afdelinger og på 
årgangene.  
 
Det aftales, at vi ikke afsætter midler 
til en kommunikationsplan. 
I ledelsen arbejdes videre med den 
daglige kommunikation på Aula for en 
større ensretning. 

18:00 Spisning og pause (20 min) 
 
 

 

18:20 F029: Budgetopfølgning 09-2022 (15 min) [O] 
 
Orientering om budgetopfølgning pr. 09-2022 
 
Herunder orientering om: 

Peter gennemgår budgetopfølgning. 
 
Denne budgetopfølgning ser ikke så 
god ud, som sidste budgetopfølgning. 
Underskuddet er øget, hvilket særligt 



   
 

1) Gasregning 
2) 1:1  

 
Gennemgang af budgetopfølgning på dagen. 
 

er sket på almen; fremskrivning af 
lønninger, gasregning, flere elever er 
visiteret til specialtilbud. 
 
Vi har fået at vide, at vi ikke får 
dækket de beløb, vi har brugt i 
forbindelse med covid-19. 
 
I forhold til gasregning, så har vi fået 
at vide, at vi får dækket noget af 
beløbet. 
 
Problematisk, at skolerne selv skal 
dække udgiften til børn, der visiteres 
til andet skoletilbud. Problematisk, 
både økonomisk men også for 
forældre til børn i specialtilbud. 
Forældre, der er opmærksomme på, 
at de ”belaster” skolen økonomisk 
men som også ved, at skolen kan 
”trække” børn hjem, uden at kunne 
løse den pædagogiske opgave. 
 
For nogle år siden blev der beskåret 
meget på specialområdet. I sidste uge 
blev det aftalt, at børn, der visiteres i 
et 1:1-tilbud, så bevilliges yderligere 
50%. 
 
Der skal spares på gas og strøm ved at 
ændre på rutiner. 

18:35 F030: Opfølgning på besøg fra B&U vedr. 
faglokaler (20 min.) [D] 
 
B&U var på besøg på Låsby Skole den 11.8 og fik 
en rundvisning til skolens faglokaler.  
 
Sejer og Joel viste bestyrelsen rundt på skolen. 
Der ønskes en dialog om, om og hvordan 
bestyrelsen skal følge op på børne- og 
Ungeudvalgets besøg.  
 
 

I forbindelse med den nye 
budgetaftale i Skanderborg Kommune 
er der sat penge af til skoler der har 
akut behov for renovering.  

18:55 F031: Ordensregler om brug af mobiltelefon i 
skolen (35 min) [O/B] 

Bestyrelsen ønsker, at ordensregler 
for brug af mobiltelefoner efterleves. 



   
 

 
Bestyrelsen fører løbende tilsyn med bl.a. skolens 

ordensregler. Disse kan findes på skolens 

hjemmeside: ordensregler  

Låsby Skole har siden 2001 haft en mobilpolitik, 

der sidste er opdateret 2011 og behandlet i 

skolebestyrelsen i 2019. (se bilag) 

Princippet er udmøntet i nedenstående regler:  

Afd A (indskoling): 

- Kun med særlig aftale er det tilladt at 

medbringe mobiltelefon.  

Afd. B (mellemtrin): 

- Alle afleverer mobil ved starten af 

morgenbånd. Mobilerne låses inde og 

udleveres ved afslutning af skoledagen. 

Afd. C (udskoling):  

- Mobiltelefoner skal afleveres i klassen fra 

morgenstunden. Det er elevens ansvar at 

aflevere sin telefon 

- Telefoner, der ikke er afleveret fra 

morgenstunden, bliver inddraget og kan 

hentes på kontoret efter endt skoledag. 

Afd. E / D: 

- Mobiltelefonen et pædagogisk redskab, der 

bruges i undervisningen. Der tages derfor 

individuelle hensyn fra elev til elev, om en 

hensigtsmæssig brug af mobiltelefoni og 

digitale medier. 

Før coronaepidemien har alle afdelinger 

indsamlet mobiltelefonerne i skolestart. I løbet af 

epidemien har skolen lempet kravene, da 

eleverne i en periode skulle være mere alene og 

ikke måtte blande sig med hinanden. Pt. 

indsamles telefonerne i afd. A og B, og i mindre 

grad i afd. C. 

 
Laila beder bestyrelsen om, at de skal 
overveje, hvorledes 
sundhedsprincippet bør udformes, så 
det hjælper lærerne i at håndhæve 
princippet. 
 
Agusta stiller spørgsmål til ledelsen 
om brug af skærm, særligt på afdeling 
D/E. 
 
 

https://laasby-skole.aula.dk/praktisk-info/praktisk


   
 

Der ønskes en dialog om den fortsatte relevans af 

den eksisterende princip og en dialog af, om de 

formulerede ordensregler lever op til politikken.  

Bestyrelsen kan desuden henstille til, at 

ordensreglementet overholdes. 

19:30 F032: Princip for bevægelse (5 min) [O] 
 
Se vedhæftede bilag med opdateret plan for 

arbejdsgruppen og bestyrelsens arbejde med 

skolens princip for bevægelse. 

 

Når princippet skal bearbejdes på 
bestyrelsesmødet i november, så 
bliver det med deltagelse af de lærere 
og pædagoger, der skal være med i 
udarbejdelse af 
bevægelsesprincipper. 
 
 
 

19.35 F033: (20 min) Udkast til skolebestyrelsens 
arbejde med vision og mission for 2023-2028. [B]  
 
Skolebestyrelsen har besluttet i skoleåret 2022-
2023 at opdatere skolens vision og mission, der 
sidst er opdateret for fem år siden.  
 
Vedhæftet er udkast til proces for bestyrelsens 
arbejde med formulering af en ny vision og 
mission. 
 

Peter gennemgår procesplan for 
arbejdet med skolens vision og 
mission. 
Processen starter ud med et 
forældrearrangement den 19. januar 
og derefter en arbejdslørdag den 21. 
januar for bestyrelsen. Personalet 
inddrages på et tidspunkt, men netop 
vision og mission er bestyrelsens 
papir. 
 
Bestyrelsen har godkendt 
procesplanen. 
 
 

19.55 F034: Evt. (0 min) [O/D] Der spørges ind til svømning i Låsby 

Svømmebad. Det har været en succes for 

både lærere og elever. 

20:00 F035: Dagsorden til næste møde (0 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder er den 6. oktober 

2022, 17.00-19.00. 

 

- Eksterne læringsmiljøer 

- Sundhedspolitikken 

- Forældrerådets arbejde 

20:00 F036: 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. 

 
 


