
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 06-10-2022 
Kl. 17.30-19.00 (21.00) 
Mødested – Fælleden VIP Mødelokale 1.S.07, Skanderborg Fælled 
 
 

Tilstede Annette, Agusta, Joel, Laila, Maria, Peter, Pia, Sejer, Rene, Marie, Thrine og 
Ulla. 
 

Afbud Pia, Agusta, Ulla, Jean, Dorthe, Jean 

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:30 F037: Godkendelse og 
underskrift af referater (2 min) 
[B] 

 

17:32 F038: Godkendelse af 
dagsorden (3 min) [B] 
 

  
 

17:35 F039: Orientering (35 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand  
 Skoleledelse  

o Orientering om 
situationen i Afd. C 

o  
 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

Formand: 
- Orienterede om at ledelsen har orienteret 

formandskabet om situationen. Der er tiltro 
til at ledelsen har håndteret situationen.  

- Der er dialog om, hvordan de rygter der er i 
og omkring situationen i udskoling håndteres. 

- PB fortæller, at der er fulgt op og talt med de 
klasser, der har oplevet at blive sendt hjem. 

- PB orienterer om, at der er ansat ny dansk-
lærer i udskoling og der er ansættelsesproces 
i gang.  

- Der er lavet en opsamling med 7. klasse, der 
får besøg af en konsulent udefra, som skal 
sikre, at de kommer til orde. 

 
Almen:  
- PB orienterede kort om situationen i afd. C, 

hvor to lærere er stoppet. Skolen er pt. i gang 
med at ansætte nye. Der er allerede ansat ny 
lærer til dansk, samf. etc. Der er samtaler 
med lærer til naturfag og matematik i den 
kommende uge, med mulighed for 
ansættelse pr. 1.11 eller 1.12. 



   
 

- Der afholdes trafikdag i morgen. 
- Fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder 

et særligt fokus på, hvordan man håndtere 
svære situationer. Vi har allerede nu en 
procedure. Det undersøges, om der er behov 
for at lave en procedure, der passer bedre 
eller specifikt til almenmiljøet. 

- Episode mandag den 26.9, hvor politibil holdt 
på parkeringspladsen. Der var tale om to 
betjente hvor den ene skulle låne et toilet. PB 
beder om, at bestyrelsen italesætter alt det 
positive om skolen og vore børn og unge, og 
taler frygt og lign. ned, når de hører det. Der 
er så meget godt at sige om dem, og så få 
episoder, at det billeder, der tegnes i en 
episode som denne, slet ikke hænger 
sammen. 

- Indledt et samarbejde med Viften. Skolen har 
tilbudt at deltage i forældrearrangementer på 
Viften, for at komme tidligere ud til 
forældrene med vores dagsorden, om at læse 
og forberede børn sprogligt og social. 

- Pæd. dag.  
 
Specialområdet: 
- To klasser i afd. D og E, hvor vi har behov for 

at lave en stopopdag. Nødpasning tilbydes. 
Ønske om at skolen er op forkant med 
udviklingen og ikke efterfølgende skal 
brandslukkes. 

- Der starter 6 nye elever i E. De starter 
forskudt, så vi kan sikre den optimale opstart. 
Der skal ansættes en ny pæd. i uge 43. 

- Pavillion til personaleforberedelse på afdeling 
D.  

- Skoleåret er startet ud med en del sygdom. 
Det skyldes uheldige omstændigheder og 
alm. sygdom. 

 
SFO/klub: 
- Afd. F har pæd. dag i næste uge. De arbejder 

med en udvikling af skolens fritidspædagogik. 
- Koncert med skolens børnekor for andre børn 

i den kommende uge. 
 
 



   
 

Elevrådet: 
- Elevrådet er endnu ikke indkaldt til møde. 

Derfor ingen deltagelse. Der er fokus på det, 
men grundet afgang, skal der udpeges ny 
kontaktlærer. Det er endnu ikke sket. 

 
18:10 Sandwich og vand  
18:20 F040: Sundhedsprincipper (25 

min) [D] 
 
Skolebestyrelsen har til opgave 
af føre tilsyn med de principper, 
der er opsat for skolens drift.  
 
På dette møde skal vi diskutere 
skolens princip for sundhed. 
Målet med dialogen er at tage 
stilling til, om der er behov for 
justeringer eller ændringer af 
princippet.  
 
Skolens ledelse vil kort 
gennemgå arbejdet med 
princippet i dagligdagen.  
 
Se bilag: Princip for sundhed 
Låsby Skole  
 

 
 
Sundhedsprincippet lever, men mange små tiltag 
på skolen.  
 

1. Sund og nærende madpakke. 
Er i fokus i indskoling, mindre i mellemtrin, 
og fader helt ud i udskoling. Friheden til at 
gå i Menu udfordre personalet i denne 
situation.  

2. Slik, kager, energidrikke. 
Det håndhæves, men undtagelsen, at det 
er ved fødselsdage holdes i hævd. 
”Klassens time-kage” er afskaffet. Evt. 
dialog i forældreråd om stillingtagen, 
kunne være et tiltag. PT. er det sket i 
enkelte klasser i indskoling, hvor der har 
været forældre, for hvem det var vigtigt. 

3. Særlige lejligheder 
(se ovenfor) 

4. Søvn. Emnet tages løbende op i skole-
hjem-samtaler.  Der informeres om 
vigtigheden af søvn ifm oplæg om: ”Mit 
digitale Liv på nettet”; ”Social pejlinger” / 
Ungeundersøgelse i 6. kl. ;”Alkoholdning” i 
udskoling. Sundhedsplejersken tager det 
op i de individuelle samtaler med børnene 
og følger op i et oplæg til alle børnene. 
Hun informere her om, hvilken 
konsekvens det har for børnene. Kan i 
højere grad være en del af forældreinfo. I 
indskoling. 

5. Overholdes – der handles jf. indkøbsaftale 
og økonomi, fremfor økologi 

6. Selvtransport i skole 
Trafikdag, trafikpolitik og skolepatrulje gør 
det lettere at transportere sig selv. Det 
kan blive bedre italesat på 



   
 

forældremøder, hvor vi overvejer om 
trafikkoordinatoren evt. skal deltage. 

7. Der er i forlængelse af covid kommet 
ekstra fokus på bevægelse og brug af 
lokalområdet i undervisningen. Der er 
oprettet en legepatrulje, hvor de ældre 
elever aktiverer de yngre, men der er 
generelt et behov for at have fokus herpå. 
Derfor arbejdet generelt med princippet 
om bevægelse i undervisningen. 

8. Der er deltagele i trafikarr. På tre årgange, 
gå-prøve 0. kl., cykelprøve (3. kl), trafikdag 
store cykelprøve (5. kl.).  

9. – 
10. Er gennemført 
11. Gennemført, der er pt. et særligt fokus på 

Puff Bars i udskoling i SPS-samarbejdet, 
men det opleves pt. ikke som et aktuelt 
problem. 

 
Det aftales at dialogen om sundhedsprincippet 
udskydes til næste møde. 

 
18.50 F041: Evt. (5 min) [O/D]  

18:50 F042: Dagsorden til næste 
møde (0 min) [O] 
 
De næste skolebestyrelsesmøder 

er den 17. november 2022 

17.00-20.00. 

- Princip for sundhed diskuteres videre på kommende 

møde 

- Princip for bevægelse på Låsby Skole 

- Branding af Låsby Skole 

- Præsentation af nye lærere 

18:50 F043: Lukket møde (0 min) [O] 
 

 

19:00- 
21.00 

Dialogmøde med Børne- og 
Ungdomsudvalget samt 
repræsentanter fra bestyrelser 
og kontraktholdere på børn- og 
ungeområdet 
 
I er alle velkomne, men jeg 
forventer ikke, at det er alle der 
nødvendigvis deltager i 
dialogmødet med B&U.  
 

 



   
 

Se invitation og bilag: 
 
- En sammenhængende 

Børnepolitik 
- Den Bedste Start på Livet 

 
 

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. 

 

 


