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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 11. december 2018 kl. 18.00 

 
Afbud fra: Heidi Hass Madsen og Niels Odgaard 
 

Program og dagsorden 
0. 18.00-18.05 Godkendelse af referat fra møde afholdt den 20. november 2018 

(medsendes som bilag 1) (B) 
Referatet godkendt 
 

 

1. 18.00-18.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Dagsordenen godkendt 

2. 18.05-19.00 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 

1. Formanden 
Skolebestyrelsesseminar den 2. marts i Aalborg med fokus på skole-
hjem samarbejdet. Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil 
med, er de velkomne til at tilmelde sig. Skolen betaler kursusudgiften. 
 

2. Elevrådet 
Planlægger bingo-aften den 18. januar 
Fælles mikroovn, så medbragt mad kan varmes 
Eleverne vil forsøge at bruge pædagogerne noget mere i 
undervisningen 
Elevrådet vil gerne bruge nogle penge på at gøre kantinen i stand 
samt lave genbrugsmøbler af paller 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

To nye medarbejdere er blevet ansat 
Den nye madplan fungerer godt med økologisk madvarer, så vidt 
det er muligt 
 

b. Skolen 
6.-9. kl. skal på den årlige skøjtetur til Frederikshavn i morgen 
Der har været jule-klippe-klistre-dag med fællesarrangement 
forinden i hallen om morgenen 
Der har været pædagogisk råds møde, hvor der blev arbejdet 
med Mission- og Visions-værdigrundlaget 

 
4. Ledelse 

Børnehuset: 
Ledelsesopgaverne er ved at blive fordelt 
Karin er tre dage i Børnehuset, en dag i SFO’en og en dag i 
ungdomsskolen 
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PLF-uddannelsesforløb er startet op, hvor der er fokus på 
samarbejdet med baggrund i værdigrundlaget 
Den nye daginstitutionslov er i fokus – særligt i forhold til læreplaner 
(6 temaer) 
Der er rokeret med de i medarbejdere, som har haft ønsker herom 
Der er mange børn i øjeblikket 
Varmereguleringen har ikke fungeret 
Der er arbejdet med skabe ro og struktur i vuggestuen 
Personalehåndbogen revideres i etaper 
Beskrivelser af praksis 
Der er nedsat et legepladsudvalg – Læsø Brandfonden har doneret 
20.000 kr. til legepladsen 
Børnehuset har deltaget i forskellige julearrangementer 
Det traditionelle julearrangement i Børnehuset blev afholdt i fredags 
Neuropædagogiske kurser for alle medarbejdere 
 
Skolen: 
I øjeblikket køber vi talepædagogisk ydelse af PPA i Frederikshavn 
På torsdag er der Luciadag 
Afskedsreception for afgående kommunaldirektør på torsdag – 
bestyrelsesformanden har købt gave fra skole og børnehus 
Ændret procedure fremadrettet i forhold til optag af skoleelever, 
hvilket skal drøftes på udvalgsmøde i februar 
Efter jul starter fire nye elever på skolen, efter vinterferien starter to 
nye elever og i løbet af foråret starter der en ny elev 
(Elevrådsrepræsentanterne forlader mødet) 
Orientering om voldsepisode på skolen samt klagesager 
 

5. Andre 
Bestyrelsesformanden: 
Der har været afholdt ansættelsessamtaler til en SFO-
/skolepædagogstilling, men ansøgerne havde ikke de rette 
kvalifikationer. 
 

3. Eventuelt Intet 

4. 19.00-21.00 Julefrokost 
 

 
Næste fælles bestyrelsesmøde afholdes den 29. januar 2019 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet på skolen. 
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