
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 17-11-2022 
Kl. 17.00-20.00  
Mødested – Personalerummet, Låsby Skole 
 
 

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

Afbud  

Referent UM 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 F044: Godkendelse og 
underskrift af referater (2 min) 
[B] 

 

17:02 F045: Godkendelse af dagsorden 
(3 min) [B] 
 

  
 

17:05 F046: Orientering (85 min) [O] 
 
Meddelelser fra: 

 Formand 
o Henvendelse fra 

forældre 
o Orientering om 

Dialogmøde med B&U 
6.10  

 Skoleledelse  
o Orientering om 

situationen i Afd. C 
o Ekstra 

skolebestyrelsesmøde 
15.12. 

 Specialområdet 
 Almen 
 SFO/klub 
 Elevråd  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleledelse: 
- Fremlæggelse om skolens PLC til PPRs fællesmøde 
- Orientering om sit. I Afd. C 
- Status: 2 har sagt op. 1 fratrædelsesaftale. 1 

sygemeldt. 2 er på arbejde fuld tid.  
- Gennemgang af dialog på Triomøde 
- Støtte fra direktion 
- Tæt dialog med bestyrelsens formand og 

næstformand. 

18:30 Spisning  



   
 

18:50 F047: Arbejde med vision og 
mission for Låsby Skole (20 min) 
[D] 
 
Skolebestyrelsen har på mødet i 
september vedtaget en plan for 
arbejdet med en kommende 
vision og mission for Låsby Skole 
3.0.  
 
I denne proces (se bilag 1) er 
udlagt en proces, hvor både by, 
forældre og personale skal 
inviteres indenfor for at være 
med til at definere rammerne for 
arbejdet med skolens vision og 
mission (kerneopgave). 
 
I lyset af situationen i Afd. C er 
denne proces ikke blevet mindre 
væsentlig.  
 
Bestyrelsen skal vende om 
processen fortsat er den rette, 
eller om der er behov for 
justeringer. 
 
Ledelsen vil gerne i dialog med 
bestyrelsen, om i hvilket omfang 
elever ønskes involveret.   
 

 

19:10 F048: Sundhedsprincipper (25 
min) [D] (udskudt fra sidste 
møde) 
 
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.  

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 



   
 

 
Skolens ledelse vil kort gennemgå 
arbejdet med princippet i 
dagligdagen.  
 
Se bilag 2: Princip for sundhed 
Låsby Skole  
 

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. 

 
19:35 F049: Indledende dialog om 

kontraktpunkter for 2023 (15 

min) [D] 

 



   
 

Skolens vil kort fremlægge 

kontraktpunkter for 2023.  

Der ønskes en kort dialog om 

kontraktpunkterne og eventuelle 

fokusområder.  

Kontrakten behandles på 

bestyrelsesmødet den 15.12. 

19.50 F050: Evt. (5 min) [O/D]  

19:55 F051: Dagsorden til næste møde 
(0 min) [O] 
 
Forslag til ekstra 

skolebestyrelsesmøde den 15. 

december 2022 17.00-20.00. 

- Princip for bevægelse på Låsby Skole er pt. udskudt.  

- Dialog om kontraktpunkter for kontrakt 2023 sker på 

mødet i december. 

- Budget 2023 

- Branding af Låsby Skole 

18:50 F052: 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. 

 
 


