
 

Referat 

Dato/tid: 24. marts 2022 kl. 16.30-19.00  

Sted: VIRTUELT PÅ TEAMS  

 

Mødeforum: Skolebestyrelsen  

Deltagere:   Forældrerepræsentanter: Martin Frank, Dan, Martin Frandsen 
Elevrådsrepræsentanter: Miamaja 4c 
Medarbejderrepræsentanter: MN, AN 
Ledelsesrepræsentanter: PH, LS, HO 

Afbud: Mathias 8y, Michel, Ebbe, MF, Mathilde, Kristian 

Referent: LS 

 

Dagsorden Bemærkninger & beslutninger 

1062 Godkendelse af 
dagsorden  

Kommentar:  
Beslutning:   
Godkendt pr. mail 

1063 Nyt fra formand og 
næstformand 

Kommentar:  

• Skolebestyrelsesvalg – alle informationer er udsendt. Der er ikke 
fremsendt nye navne til listen over valg- og stemmeberettiget. Vigtig at  
gøre et lobbyarbejde for nye kandidater til bestyrelsen. 

• Skolefest – formanden skal komme med din årsberetning, hvis nogle af 
medlemmerne har input, må de gerne sende til formanden på mail. 

• Skolefest – Da vi er mange i hallen, er det vigtigt at informere om at 
hvis brandalarmen lyder, så er det ikke en øvelse. 
 

1064 Nyt fra elevrådet 
 

Kommentar:  
Det lille elevråd:  

• Skraldeindsamlingsdag, hvor elever samler skrald på skolens område. 

• Bod til skolefesten, hvor der samles ind til svømmehal eller flygtninge 
fra Ukraine.  

• 6. årgang synes det var en god dag til ”julefodbold” 
Det store elevråd:  

• Brugen af aulaen samt ønsker hertil 

• Undgå mad og sko i salen i pauserne 

• Nej tak til ændrede pauselængder 

• Julefodbold vel overstået. Generelt god dag, tilbagemeldinger 
angående længde på kampe, musikken 

• Ønsker fra klasserne: flytning af baketballkurve, håndvaske hvor 
vandhaner sprøjter 



 

1065 Nyt fra medarbejder- 
repræsentanterne 

Kommentar:  
AN:  

• PF angående skolestruktur, personalet er positive overfor en ændring,  

• Louise Kling-forløb: Vejvisere har lavet oplæg med konkrete øvelser til 
personalet 

• Vi har afviklet en RABB- gennemgang af skolen ift arbejdsmiljø. Et 

RABB besøg er et besøg, hvor vi gennemgår: 

o Risici generelt 
o Arbejdsmiljøforhold – det fysiske 
o Bygningsforhold 
o Brandforhold 

MN:  

• Skolestruktur -Både positive og lidt bekymring. Giver god mening for 
børnenes trivsel. 

• Skoleplan – MN og PH har mødtes og gennemgået skoleplan til første 
gennemlæsning, rammerne for kommende års arbejde. 

• Fagfordeling – Indledende øvelser til kommende fagfordeling er i gang 
rundt omkring. 

• Ansættelse – Der er gang i ansøgningsproces, der er indkommet en del 
ansøgninger. 

1066 Nyt fra ledelse Kommentar:  
LS:  

• Eksamen – Censorfordeling er på plads, prøveperioden er forkortet, da 
der er færre prøver.             

• Nationale test – Er godt i gang, skal være afsluttet medio juni 

• Mobilt naturværksted – Vi har fået næsten al materiale og vi går nu i 
gang med at få det effektueret. 

MF: 

• Kommende arrangementer i SFO – udsat tages op på næste møde 

• Mellemformer – udsat tages op på næste møde 

• Overgangsprojekt – udsat tages op på næste møde 
HO:  

• Båndet - Båndet er en Anderledes dag hvor eleverne skal ud af skolen 
og bevæge sig ud på ”Båndet”. http://www.laasby-
station.dk/Sporet/Projektbeskrivelse.pdf 

• Trivselsmålinger - Den nationale trivselsmåling afsluttes i denne uge. 
Resultater i grove træk præsenteres på næste møde. Teams skal nu 
analysere resultaterne og lave handleplaner ud fra dem 

• Børnekulturdagen – HO og MF har afviklet opstartsmøde om 
Børnekulturdagen, temaet er igen karneval. SFO skal til at øve 
trommer og øve sig i at gå på stylter 

• Der er sendt besked ud til forældre angående sponsorløb til fordel for 
Klank svømmehal 

PH:  

• Regnskab 2021 – skolen endte med et overskud på 232.000 kr. og SFO 
med et underskud på 12.000 kr. 

• Budget 2022– Skole og SFO skal justeres, da det pt er underskud på 
skole og overskud på SFO 

http://www.laasby-station.dk/Sporet/Projektbeskrivelse.pdf
http://www.laasby-station.dk/Sporet/Projektbeskrivelse.pdf


 

• Fraværsregistrering – der er nye retningslinjer for fraværsregistrering – 
vi oplever fortsat en del forældre som tager barnet ud af skolen i de 40 
skoleuger fremfor at holde ferie i elevernes skoleferie. 

• Kontraktdialogmøde – fredag kommer direktør, børne- og ungechef 
samt skolechef til kontraktdialogmøde med TR, AmR og skoleleder. Vi 
ser frem til en god dialog. 

1067 Principper for: 
1. Princip for 

vikardækning 
2. Princip for 

organisering af 
klassetrin og 
overgange 

Kommentar: 
1. – Udsat til næste møde 
2. – Gennemgået men ikke besluttet, da skolebestyrelsen ikke havde nok 

fremmøde og derved ikke var beslutningsdygtige. 
Beslutning: 

1. – Udsat til næste møde 
2. – udsat til næste møde 

1068 Online 
møde/workshop for 
forældrerødder inden 
sommerferien. 

Kommentar:  
Der blev nedsat et udvalg bestående af Michel og Ebbe, som planlægger møde 
med forældrerødderne herunder kommer med forslag til dato for afvikling af 
mødet.  
 
Ebbe og Michel foreslår på baggrund af deres arbejde og drøftelser, at emnet 
for mødet med forældrerødderne kunne være aktivering at det sociale 
sammenhold i klasserne.  

Her tænker de, at forældrerødder samt interesserede forældre fra kommende 
0. årgang blandes og der arbejdes med brainstorm på en workshop, hvor der 
skal gives bud på forskellige tiltag/arrangementer, som vil kunne 
styrke/genfinde/etablere klassens elever og forældre. 

Der kunne eksempelvis opstilles kategorier, hvor aktiviteterne inddeles i 
klassetrin/indskoling/mellemtrin/udskoling, så der er et match på alder og 
formål. 

Det skal gerne resultere i, at vi står tilbage med et udvidet og tilpasset katalog 
som supplement til de allerede definerede aktiviteter i forældrefiduserne. Disse 
skal derefter skrives ned og sendes ud til alle forældreråd. 

Michel kommer gerne og afvikler mødet, med support fra en anden fra 
bestyrelsen og en fra ledelsen. 

Beslutning:  
Der er opbakning fra bestyrelsen til ideen. 
Der lægges op til at yderligere en forælder i bestyrelsen melder sig.   
 

1069 Samarbejde med 
GJUK, GFS og andet. 

Kommentar: 
Møde i GJUK d. 27/4 kl. 17-19 hvilke forældrerepræsentanter deltager? 
Medarbejderne forventes ikke at deltage. 
Skal mødet d. 10/5 konverteres til dette møde? 
Beslutning:  
Det blev besluttet at konvertere mødet i maj til dette møde og bibeholde mødet 
i juni. 
Dan er opsøgende på hvad der serveres i forplejning (Spørger Kristian). 



 

1070 Punkter til kommende 
møder 
(skal datolægges og tovholder 
anføres) 

Kommentar:  
 
Beslutning: 
 

 
Årskalender for skolebestyrelsen 
- herunder formøder mellem skolebestyrelsesformand, næstformand og skoleleder 

Formøder kl. 8-9:  Skolebestyrelsesmøder (mad kl. 16.30-17.00) kl. 17.00-19.30/virtuelle møder 
16.30-19.00 

2021: 
 
16/9 kl. 14-15 
 
2022: 
 

2021:  
17/8 
23/9 (virtuel) 
30/11 – afbud HO 
2022:  
20/1 (virtuel pga. covid-19) 
22/2  
24/3 (virtuelt) 
10/5 (virtuel) 
16/6 

 


