
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 12-01-2022 
Kl. 17.00-20.00  
Mødested – Personalerummet, Låsby Skole 
 
 

Tilstede Annette, Agusta, Dorthe, Joel, Laila, Maria, Peter, Sejer, Rene, Marie, Thrine 
 

Afbud Jean, Pia, Ulla  

Referent DL 
 

 
Start Dagsorden  

 
Referat 

17:00 F055: Godkendelse og underskrift af referater (2 
min) [B] 

 

17:02 F056: Godkendelse af dagsorden (3 min) [B] 
 

  
 

17:05 F057: Orientering om og drøftelse af 
ledelsessituationen og situationen i Afd. C (55 
min) [O/D] 
 
Skoleledelsen orientere om situationen i Låsby 
skoles udskoling, almenafdeling. 
 

Drøftelse af situationen i afd. C og 
ledelsessituationen  

18:00 Spisning (20 min) 
 

 

18:20 Fortsættelse af punkt F057 (30 min) 
 

Drøftelse af situationen i afd. C og 
ledelsessituationen 
 
Nøgleord: ærlighed, kommunikation, 
fokus på kommunikationsform, tag 
ejerskab på opgaverne, vi skal se 
fremad, tillidsbaseret samarbejde. 
Vigtigt at skole siger nej, hvis vi ikke 
kan lykkes med ”opgaven”  
God og konstruktiv dialog omkring 
barnet. Der savnes tryghed i at skolen 
lever op til de aftaler, der laves 
omkring ens barn.  
Tanke fra bestyrelsen: skal vi invitere 
forældre til procesmøde hvor vi ser 
fremad og lytter til hvad de ser der 



   
 

skal til for at lykkes – som faciliteres af 
en konsulent  
 

18:50 F058: Budget 2023 (25 min) [D] 
 
Skolebestyrelsen har et behov for at diskutere, 
hvordan og hvem der er i dialog med forældre og 
andre samarbejdspartnere, set i lyset af 
situationen i afd. C.  
 
En HR-konsulent deltager på mødet, med 
perspektiver på deltagelse og behovet for styring 
af kommunikationen. 
 
Materiale eftersendes onsdag den 11.1 
 
 

Gennemgang af budget 2023 
 
 

19:15 F059: 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.  
 
Oprindeligt skulle vi i gang med processen på en 
temadag den 21.1. Dette er nu udskudt grundet 
ledelsessituationen.   
 
Bestyrelsen skal vende om processen fortsat er 
den rette, eller om der er behov for justeringer. 
 
Se evt. Bilag 1 

 

19:35 F060: Orientering om ledelseskontrakt 2023 for 

Låsby Skole (15 min) [D] 

Ledelsen vil kort fremlægge kontraktpunkter for 

2023.  

Bestyrelsen skal ikke formelt godkende 

kontrakten, der er imellem byrådet og 

kontraktholder. Bestyrelsen høres derfor om 

indholdet. 

Se evt. Bilag 2. 

 

 

 

19.50 F061: Evt. (5 min) [O/D]  



   
 

19:55 F062: Dagsorden til næste møde (5 min) [O] 
 
 

- 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 F063: 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. 

 


