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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 12. marts 2019 

Kl. 19.00-21.00 
Afbud: Heidi Hass Madsen og Anker Juul Strøm  
Fraværende: Emma Jerup Nielsen, Samir Jørgensen 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.10 Godkendelse af referat fra den 26. februar 2019 (Bilag) (B) 

 Godkendt 
 

1. 19.10-19.15 Godkendelse af dagsorden (B) 

 Godkendt 
 

2. 19.15-19.35 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 

1. Formanden 
Idet Heidi vil have en del fravær fra bestyrelsesmøderne, har hun 
foreslået formanden, at der evt. vælges en anden næstformand. 
Dette tages evt. op på et kommende møde. 

2. Elevrådet 
Udgår 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Børnehuset er lidt udfordret på plads – bl.a. til barnevogne – 
og mange km2 går til gangplads, som vanskeligt kan bruges 
som legearealer, og der mangler tumlerum og 
fordybelsesrum. Legepladsudvalget arbejder på bålhytten og 
udelege-arealerne. 

b. Skolen 
Besøg af de kommende elever til 0. kl. fra Børnehuset på 
skolen på torsdag. 
8. kl. har været på brobygning i sidste uge. 7. kl. skal i teatret 
i Aalborg på torsdag. 

4. Ledelse 
Skolen: Arbejdsmiljøgruppen skal have udarbejdet APV snarest, 
hvorfor der er udarbejdet spørgeskemaer til personalet. Det varer ikke 
længe, før eksamensperioden starter – konst. skoleleder har været til 
censorfordelingsmøde. Dyveke Jaspers er blevet ansat i den 
opslåede 20 timers konsulentstilling – hun starter den 14. marts. 
Konst. skoleleder er kommet i halbestyrelsen. Der skal i den 
nærmeste fremtid udarbejdes en beredskabsplan ifm. overgreb mod 
børn i Læsø Kommune. Pedel og konst. skoleleder har lagt en plan 
for istandsættelse og vedligehold af skolen. 
Børnehus og SFO: Den nyansatte SFO- og inklusionspædagog 
starter den 1. april. SFO’en har længe levet med byggerod, og de ser 
frem til, at det bliver færdiggjort. Der følger en pædagog fra 
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Børnehuset med til skolen ifm. et barns start i 0. kl. i en 
indkøringsperiode. 

5. Andre 
Intet 

 

3. 19.35-19.45 Børnehusets kostpolitik (O) 

 Orientering om igangsat en proces vedr. kostpolitik for Børnehuset. 
Børnehusets kostpolitik ligger tilgængelig på hjemmesiden og på 
baggrund af denne, er der lagt madplaner. Børnene er med i 
køkkenet og lærer både færdigheder og får viden om madlavning og 
fødevarer. Erfaringerne her fra vil fremadrettet indgå i den nuværende 
kostpolitik. Personalet spiser med og er dermed rollemodeller for at 
”turde” smage på nye madvarer. 
Mad laves så vidt muligt fra bunden og er så vidt muligt økologisk, og 
der bages brød hver dag. 
 

4. 19.45-19.55 Børnehusets budget for 2019 (Bilag omdeles på mødet) (O) 

 Leder af dagtilbud gennemgår Børnehusets budget 
 

5. 19.55-20.05 SFO’ens budget for 2019 (Bilag) (O) 

 SFO-leder gennemgår SFO’ens budget  
 

6. 20.05-20.15 Godkendelse af bestyrelsens styrelsesvedtægt (B) 

 Bestyrelsen skal på to på hinanden følgende møder årligt godkende 
styrelsesvedtægten 
Bestyrelsen godkender styrelsesvedtægten 

7. 20.15-20.25 Orientering om nyt i forhold til skolens IT-strategi (O) 

 Niels Odgaard orienterer om eventuel ny information 
Leasingaftalen på skolens iPads udløb i 2017, hvorefter IT-området 
har stået i stampe. Der har været afholdt et indledende møde på 
kommunen mellem konst. skoleleder, udviklingskonsulent og 
kommunaldirektør, hvor kommunaldirektøren blev orienteret om de 
udfordringer, skolen står i pt. på IT-området – bl.a. i forhold til de 
kommende skriftlige eksamener, hvor skolen skal sikre, at tingene er i 
orden. 
IT-rygsække til eleverne samt manglende uddannelse af lærerne i 
forhold til at anvende IT-kompenserende redskaber i undervisningen 
blev ligeledes drøftet.  
Indholdet i de købte Office-pakke-licenser til lærerne skal defineres, 
før firmaet kan udlevere installationsnøgler. 
Der bliver afholdt et længere møde i morgen. 
IT-strategien skal formentlig drøftes i det politiske udvalg. 
Bestyrelsen bemyndiger Niels Odgaard og konst. skoleleder til at 
fortsætte den igangsatte proces på IT-området. 
 

8. 20.25-20.35 
 

Tilsyn med skolen (B) 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til, 
hvorledes bestyrelsen vil føre tilsyn med skolen. 
Der har ikke tidligere været ført systematisk tilsyn med skolen. Skal 
det systematiseres, bør det nok indføres i et årshjul. 
Punkter på dagsordenen til bestyrelsesmøderne kan også være 
tilsyn. Tilsynet handler om at sikre, at skolen gør det, den siger, den 
gør og ikke om, hvordan skolen vælger at gøre det. 
Bestyrelsen skal ikke føre tilsyn med Børnehuset – det er en 
kommunal opgave. 
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9. 20.35-20.50 Årshjul (D) 

 Der skal udarbejdes årshjul for bestyrelsens arbejde – hvorledes får 
bestyrelsen igangsat denne proces? 
Susan Poulsen har fundet et elektronisk årshjul, man kan abonnere 
på. 
Skole-forældre har muligvis nogle skabeloner, der kan bruges – Niels 
Odgaard vil undersøge dette. 
Det tages op på næstkommende bestyrelsesmøde 
 

10. 20.50-21.00 Eventuelt 
 

 


