
   
 

Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                  
    
Tirsdag d. 23-02-2023 
Kl. 17.00-20.00  
Mødested – Personalerummet, Låsby Skole 
 
 

Tilstede Annette, Dorthe,  Laila, Maria, Jesper, Pia,  Rene, Marie, Thrine 

Afbud Agusta, Sejer Ulla, Joel  

Referent Dorthe 
 

 
Start Dagsorden   Referat 
17:00 Godkendelse og underskrift af referater (2 min) 

[B] 
 

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

  
 

17:05 Meddelser (25 min) O 

• Personalesituationen 

• Status på læringsmiljø 

• Vision - mission 
 
 

Laila:  
Vi forventer at den nye skoleleder er 
ansat fra d. 1.5 og derfor er det 
vigtigt, at vi lægger et 
bestyrelsesmøde kort tid efter 
opstart.  
Bestyrelsen har fået en henvendelse i 
forhold til uge 6, hvor der ønskes 
seksualundervisning. Punktet kommer 
på næste gang. 
 
Thrine:  
Joel og Thrine har tilbage i januar 
blevet kontaktet af to medarbejdere i 
forhold til tidligere skoleleder. De skal 
rette henvendelse til deres TR eller 
kreds, da vi ikke snakker 
personalesager i bestyrelsen. 
 
Der er forældre, der er har en 
bekymring omkring, at det kommer til 
at tage lang tid før kursen bliver 
ændret og vi er på rette vej. 
 
Jesper: 
Oplyser om personalesituationen i 
afd. C, der er fuldtal igen, der er lige 
lidt ændringer, da Ulla skal af lidt 



   
 

timer pga uddannelse. Men det er der 
en løsning på, som ikke betyder nye 
voksne i klasserne.  
 
Der er ændret en del i læringsmiljø i 
afd. C – der opleves allerede nu at der 
er en fremgang, der opleves mere ro i 
klassen, faste pladser og en tydelig 
struktur omkring timerne.  
 
Der er hanket op i allerede 
eksisterende mobilreglerne, hvilke gør 
alle er mere til stede.  
Det næste der skal fokus på er 
spisning. Lige nu spiser eleverne, når 
de selv har lyst og det fylder negativt i 
læringsmiljø.   
Jesper har fundet retningslinjerne 

frem (Princip for sundhed på Låsby 

Skole) som bestyrelsen selv har været 

med til lave, de skal implementeres 

igen og håndhæves. Dette bakker alle 

medarbejdere op omkring.   

17:30 Skolefest 20.april (15 min) O 
 

Skolefesten blev udsat til foråret, der 
er sat timer af til planlægning hvor 
almen og et par medarbejdere i afd. E 
deltager til planlægning.  
Skolefesten bliver d. 20.4 for hele 
almen og afd. E. festen bliver 
forskudt, således A og C ikke ”fester” 
på samme tid.  
8. klasse er ikke på skolen denne dag, 
da der er en planlagt udflugt med 
forældrene.  

17:45 Spisning (30 min) 
 

 

18:15 F058: Regnskab 2022 og budget 2023 (30 min) 
[O] 
 
Skoleledelsen orienterer  
Se bilag 

Jesper gennemgår regnskabet for 
2022 og forklare underskuddet på 
almen. Underskuddet er ikke blevet så 
stor som ventet, da afd. E slutter året 
af med et overskud på 1.2 millioner, 
da det ikke har været muligt at 
ansætte i samme tempo som der 
kommer nye elever.  



   
 

Regnskabet er godkendt af 
bestyrelsen  
 
Budget for 2023 gennemgås, der 
forventes pt et samlet underskud på 
1.2 millioner, men dog forventer vi at 
gasregningen ikke bliver så høj som 
forventet, derudover forventer vi 
stigende elevtal i almen til næste år, 
da der bliver to 0. klasse i skoleåret 
23/24. Dette kan være med til at gøre 
underskuddet på almen mindre.  
 
Budgettet godkendes af bestyrelsen  
  

18:45 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. 

Jesper gennemgår de 16 
kontraktpunkter for almen og 
specialtilbud autisme.  
 
Grundet ny kontraktholder til maj, 
kan det betyde at ikke alle 
udviklingsmål kan komme i spil i 
almen.  
Jesper fremhæver ”den røde tråd fra 
vuggestue til skole” han forslår at vi 
også intern i skolen arbejder med den 
røde tråd i forbindelse med 
overgangen på skolen.  
 
I den sammenhæng vender vi om det 
kunne være relevant allerede nu at 
snakke overgange med forældre fra 5 
og 6 klassetrin, da der (på 
vandrørene) er elever på vej væk fra 
disse klassetrin.  
Bestyrelsen anbefaler at der skrives 
ud til forældre generelt på skolen 
omkring her og nu status på skolen, 
hvilke skibe søsætter vi, hvad har vi 
gjort og hvad er på vej.  
 
  

19:00 Genbesøg og evt. godkendelse af principper (55 

min) D 

• Bevægelse 

Vi skal være obs på, at der ligger gamle 

principper på aula.  



   
 

• Mobiltelefoni 

• Sundhed 

 

Se Bilag  

Punktet udsættes til næste gang 

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

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

Seksualundervisning på Låsby Skole  

Svømning i special, bakker bestyrelsen 

fortsat op omkring at vi ikke har 

svømning på skema.  

Ønsker bestyrelsen at deltage i 

ansættelsessamtaler i specialafdelingen 

i foråret?    

Genbesøg og evt. godkendelse af 

principper  

• Bevægelse 

• Mobiltelefoni 

• Sundhed 

Der skal vælges en ny formand til 

skolebestyrelsen  

 

 

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. 

 


