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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 3. december 2019 

Kl. 17.30-21.00 
 

Afbud fra: Anamet Magven, Niels Odgaard, Stina Andersen 
Udeblevet: Sille og Elias 
 

Program og dagsorden 
0. 17.30-17.35 Godkendelse af referat fra den 05.11.2019 

Godkendt. 

1. 17.35-17.40 Godkendelse af dagsorden (B) 
Godkendt – skoleleder har et orienteringspunkt mere under punkt 4. 

2. 17.40-18.00 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden 
Lone Horn har trukket sig fra bestyrelsen. 
Skole og Hjem har inviteret til seminar. Hvis der er 
bestyrelsesmedlemmer, der vil deltage i det, dækker skolen udgiften 
hertil. 
 

2. Elevrådet 
Udgår idet elevrådsrepræsentanterne ikke er til stede. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Der kæmpes lidt med anvendelsen af Aula.  
Alle er glade for de nye fysiske rammer. 

b. Skolen 
Der afholdes i øjeblikket terminsprøver i 9. kl. med 
prøvesættene fra eksamen i juni 2019.  
7.-9. kl. har været på tur til Hjørring – finansieret af FOF – og 
set ”Jeppe på bjerget” i teatret. 
Der er afholdt klippe-klistre-dag – krybbespil i 0. kl. 
Glad for de nye kolleger – der er en god stemning i 
personalegruppen. 
Der er blevet indgået en arbejdstidsaftale med Lærerkreds 
Nord udarbejdet af skoleleder og TR. 
 

4. Ledelse 
             Børnehus: Orientering om personalesituationen. Der har været en del   
             sygdom blandt både børn og personale – obs. sundhedsstyrelsens  
             anbefalinger. Kommende julearrangement med forældre og børn.  
             Orientering om kommende børneindtag.  

SFO: Orientering om personalesituationen. Færre børn i klubben. 

 

Læsø Børnehus 

http://www.laesoeskole.skoleintra.dk/


 

Læsø skole 
tlf. 96 21 31 30 

Skolens hjemmeside 
www.laesoeskole.skoleintra.dk 

E-mail. skolen@laesoe.dk 

Læsø Børnehus 
tlf. 98 49 14 78 

 

 

 
Skolen: Orientering om personalesituationen. Lidt ændringer i de 
fysiske rammer på skolen. 
 

5. Andre 
Intet. 

 

3. 18.00-18.10 Gennemgang af børnehusets og SFO’s kvartalsregnskab (B) – bilag 1 og 2 
omdeles på mødet. (O) 
Leder af børnehus og SFO gennemgår budgetterne.  
 

4. 18.10-18.20 Orientering om episode på skolen. (O)  
Skoleleder orienterer. 

 

5. 18.20-18.30 Eventuelt 
Skoleleder orienterer om it-situationen. 

 
Efterfølgende julefrokost  
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