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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 5. november 2019 

Kl. 19.00-21.00 
Afbud fra: Niels Odgaard, Sille, Anamet 
Fraværende uden afbud: Lone Horn, Stine 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.00 Godkendelse af referat fra den 12.09.2019 og den 05.10.2019. 

 Intet referat at godkende, idet møderne blev aflyst pga. mange afbud. 
 

1. 19.00-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Karin ønsker at udsætte budgetopfølgning til næste møde, da hun ikke har 
haft adgang til Opus i dag og ikke har kunnet printe det ud. 
 

2. 19.05-19.35 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden 
 

2. Elevrådet 
Elevrådet skal til landskonference i Randers i weekenden. 
Trivselsrådet har lige været på Børnetopmøde i Kbh. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Der er blevet sat en væg op, så der er et ekstra rum til 
vuggestuen. Der forsøges med ny morgenmadsrutine, hvor 
der spises i vuggestuen. 
Der er bevågenhed omkring afskærmning af vuggestue-
børnene. 

b. Skolen 
9. klasse har været på succesfuld lejrskole i Rom. Der har 
været emneuge på skolen om de nordiske lande i den 
samme uge.  
Der har været skolernes motionsdag – anderledes end den 
plejer.  
En pædagog går på barsel med udgangen af denne uge.  
Der er i øjeblikket en lærerpraktikant på skolen. 
Aula fylder en del hos både medarbejdere og forældre. 
 

4. Ledelse 
Børnehus og SFO:  
Børnehus: De store børn skal i Skovhytten hele dagen i morgen.  
Børnehaven er nu inddelt i tre grupper, og vuggestuen i to grupper. 
Der er ansat en ressourcepædagog til tre børn i Børnehuset. 
SFO: Barselsvikar for pædagog er startet i fredags. Den tredje 
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pædagog i SFO er i praktik i fire uger, og det forsøges at klare sig 
igennem uden vikar. Det kan mærkes, at børnetallet falder. 
Ny hoppepude kommer i næste uge. Læsø Fiskeindustris fond er 
sponsor. 
 
Skolen: AMG-gruppen har i samarbejdet med Morten Piehler 
udarbejdet et forslag til Beredskabsplan for skoleskyderi til videre 
behandling i lokalMED, medarbejderne, bestyrelsen og det politiske 
udvalg. Der er blevet ansat en lærer efter genopslag af den ledige 
stilling. Udskolingsgangen er blevet delt af en glasdør, så lærernes 
forberedelsesrum og lærerværelset er elevfrit område. Der er kommet 
rullegardiner op i alle rum ud mod hallen på udskolingsgangen.  
 

5. Andre 
 

 

3. 19.35-19.55 Bestyrelsens arbejde (D, B) 

 De sidste to møder er blevet aflyst grundet mange afbud fra 
bestyrelsesrepræsentanter, idet bestyrelsen således ikke er 
beslutningsdygtig.  
Formanden lægger op til, at bestyrelsesmedlemmerne overvejer, om 
opgaven skal overdrages til en anden, hvis man har svært ved at få 
det til at harmonere med øvrige gøremål.  
Det besluttes at prøve fra januar at lægge møderne om onsdagen i 
stedet, da flere bestyrelsesmedlemmer har andre forpligtigelser om 
tirsdagen, som gør, at de kan være forhindrede. Skoleleder melder 
datoer ud i en mail. 
 

4. 19.55-20.05 Gennemgang af børnehusets og SFO’s kvartalsregnskab (B) – bilag 1 og 2 
omdeles på mødet. (O) 
Udsættes – ingen bilag omdeles. 
 

5. 20.05-20.15 Gennemgang af skolens kvartalsregnskab samt orientering om positivt 
indkøbsstop i Læsø Kommune (B) – bilag 1 omdeles på mødet (O) 

 Skoleleder gennemgår kort kvartalsregnskab, som fortsat ser 
fornuftigt ud i forhold til det samlede procentvise forbrug. Ligeledes på 
lønsummen. Der er både positivt indkøbsstop og positivt 
ansættelsesstop i Læsø Kommune grundet den økonomiske 
situation.  
Skoleleder har udarbejdet ansøgning til det politiske udvalg om at 
benytte nogle af de afsatte midler til leasing i indeværende skoleår til 
andre formål jf. bilag 2.  
 

6. 20.15-20.25 Orientering om lærernes drøftelser af lejrskoler (O) 

 Lærerne har grundigt drøftet plan for lejrskoler igennem på dels et 
lærermøde, dels et pædagogisk rådsmøde. 
Udskolingslærerne foreslår, at lejrskolerne ligger på 4. årg. (Skagen), 
6. årg. (København), 8. årg. (tysk-/engelsksprogede lande samt 
nordiske lande).   
Indskolingslærerne ønsker at fastholde skoleovernatninger i de 
yngste klasser samt Ø-hyttetur. 

 

7. 20.25-20.35 Orientering om skolens IT-situation (O) 

 Kommunaldirektør Peter Pietras har indgået en leasingaftale på 
1.500.000 kr. med Kommune Leasing, som løber over 4 år. Aftalen 
skal finansiere computere til udskolingen og personalet, it-rygsække 
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til ordblinde elever samt nyt internet til skolen. 
Skoleleder forventer, at processen kommer til at tage noget tid, idet 
implementeringen af de nye computere er afhængig af, at det nye 
internet og den nye server er på plads. 
 

8. 20.35-20.55 Fotos af børn/elever på de sociale medier (D, B) 

 Ønsker bestyrelsen at udarbejde eller blive inddraget i udarbejdelsen 
af nogle fælles retningslinjer for anvendelsen af fotos fra børnehus, 
SFO og skole på de sociale medier? 
Idet forældre ved tilgang på Aula skal tage stilling til, om fotos af 
deres børn må anvendes på sociale medier, og da der er en 
lovgivning på området, ønsker bestyrelsen ikke at inddrages i 
udarbejdelsen af nogle fælles retningslinjer på området. 
Bestyrelsen er fortaler for at have en FB-side, hvor man kan dele de 
positive historier fra Læsø Skole. 
 

9. 20.55-21.00 Eventuelt 
Næste møde udskydes til den 3. dec., hvor tidsrammen grundet julefrokost er 
17.30-21.00. 
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