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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 9. april 2019 
Kl. 19.00-21.00 

 
Afbud: Niels Odgaard, Anker Juul Strøm, Lone Horn Stokholm 
Fraværende: Heidi Hass Madsen, Emma Jerup Nielsen, Samir Jørgensen 

 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.05 Godkendelse af referat fra den 12. marts 2019 (Bilag) (B) 

Godkendt. 
 

1. 19.05-19.10 Godkendelse af dagsorden (B) 
”Styrelsesvedtægten” i punkt 3 skal rettes til ”forretningsordenen” – ellers 
godkendt. 

 

2. 19.10-19.25 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 

1. Formanden 
Intet nyt. 
 

2. Elevrådet 
Udgår. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Intet nyt. 
 

b. Skolen 
Der er travlt på skolen med ture ud af huset og planlægning 
af skolefest. I udskolingen hersker der travlhed vedr. de 
kommende eksaminer. 7. og 8. kl. har haft projektuge i sidste 
uge og har fremlagt deres opgaver. ”EUC rykker ud” skulle 
have været her i denne uge for at lave mad med 8. kl., men 
arrangementet er flyttet pga. emneugen. 
  

4. Ledelse 
Børnehuset har fået en praktikant. Fastansatte vikarer er tilbage på 
job igen. Der er fortsat travlt med PLF. Der er startet dans med 
danselærer (Anamet). Fotografering i dag. Lønforhandling med BUPL 
i dag – udsat siden 2018. 
 
SFO har arrangement for forældre i morgen. Ny pædagog startet. 
Langtidssygemeldt pædagog erstattet af en vikar. 
 
På skolen begynder planlægningen af det kommende skoleår snarest 
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i pædagogisk udvalg. Indeværende skoleår evalueres løbende på 
pædagogisk rådsmøder. Der er fokus på at få systematiseret de 
obligatoriske tests i indskolingen. De nye ferieregler får betydning for 
lærernes sommerferie i 2020, hvorfor der skal tages stilling til, hvilket 
løsningsforslag, der er at foretrække. 
 

5. Andre 
Der er møde i rettighedsrådet i april samt certificering den 21. juni. 

 

3. 19.25-19.35 Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden (B) 

 Bestyrelsen skal på to på hinanden følgende møder årligt godkende 
forretningsordenen 
Bestyrelsen godkender forretningsordenen. 
 

4. 19.35-19.45 Planlægning af møde med det politiske udvalg (D, B) 

 Det er bestyrelsens tur til at invitere det politiske udvalg til et fælles 
møde – hvornår? 
Bestyrelsen foreslår at invitere udvalget den 13. maj kl. 16-17, hvor 
de i forvejen har et planlagt udvalgsmøde, og afholde ordinært 
bestyrelsesmøde efterfølgende kl. 17-18, hvorfor det planlagte 
bestyrelsesmøde den 14. maj aflyses. 
Bestyrelsen opfordres til at læse ”Sammenhængende politik for alle 
børn og unge i Læsø Kommune” inden mødet med udvalget. 
 

 Forslag til punkter på dagsordenen 
- Ønske om at skolen kan få overført et overskud til kommende 

budgetår 
- Hvad skal der ske med den ”lukkede” skolebygning? 
- Bosætning af børnefamilier på Læsø 

 

5. 19.45-19.55 Voldspolitik (Bilag) (D, B) 

 Voldspolitikken er i AMG revideret i henhold til bestyrelsens forslag, 
og har været til godkendelse i LMED. 

 Kan bestyrelsen godkende det fremsendte forslag til voldspolitik? 
Bestyrelsen godkender forslaget til voldspolitik for Læsø Børnehus og 
Læsø Skole. 

 

6. 19.55-20.00 Eventuel valg af ny næstformand i bestyrelsen (D, B) 

 Idet Heidi Hass Madsen vil være en del fraværende til 
bestyrelsesmøderne ønskes der en drøftelse af, om der skal vælges 
en anden til næstformandsposten i bestyrelsen 
Susan Poulsen vil gerne varetage posten som næstformand, hvilket 
alle tilstedeværende fra bestyrelsen stemmer for. 
I henhold til styrelsesvedtægten skal Heidi udtræde af bestyrelsen til 
august, da hendes børn starter i skole, hvorfor der også skal findes 
en ny forældrerepræsentant fra børnehuset. 
 

7. 20.00-20.10 Fælles møde for alle skolens forældre (D, B) 

 Bestyrelsen skal mindst én gang årligt afholde et møde for alle 
skolens forældre, hvor der bl.a. skal aflægges årsberetning 
I henhold til forretningsordenen skal der afholdes et møde for alle 
forældre i børnehus og skole. Det besluttes at afholde mødet i 
september måned, hvor den nuværende fællesbestyrelsen har været 
aktiv i et år. Forslag om en foredragsholder, som kan gøre det 
attraktivt for forældre at møde op. 
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8. 20.10-20.20 
 

Budgetopfølgning, skolen (Bilag) (O) 

 Konst. skoleleder gennemgår skolens kvartalsregnskab 
Bestyrelsen tager kvartalsregnskabet til efterretning.  

 

9. 20.20-20.30 Orientering om nyt i forhold til skolens IT-strategi (O) 

 Niels Odgaard og konst. skoleleder orienterer om ny information 
Kommunaldirektøren har deltaget i to lærermøder, hvor henholdsvis 
anvendelsen af iPads i undervisningen samt IT-læringsplatforme blev 
evalueret. 
Der er købt Officepakken til lærer- og elev-devices, men 
licensnøglerne er endnu ikke på plads. IT-afd. arbejder på sagen. 
 

10. 20.30-20.40 APV-spørgeskemaundersøgelse blandt skolens og SFO´s ansatte (Bilag) (O) 

 Der er undersøgt i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø 

 AMG har påbegyndt arbejdet med en handleplan i lyset af 
resultaterne af undersøgelsen 
Bestyrelsen tager APV-undersøgelsen til efterretning med 
anerkendelse af det positive resultat ift. det psykiske arbejdsmiljø. 
 

11. 20.40-20.50 Årshjul (D) 

 Der skal udarbejdes årshjul for bestyrelsens arbejde  
Udsættes. 
 

12. 20.50-21.00 Eventuelt 
Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding fra sundhedskoordinator vedr. 
sundhedsundersøgelsen for 1½ år siden. 
 
Kommende møder: 
Dispensation for aldersintegreret undervisning. 
Advisering af arrangementer for børn og unge på Skoleintra til drøftelse 
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