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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 14. maj 2019 

Kl. 16.00-18.00 
Afbud: Anamet, Anne, Anker, Anita 
Fraværende: 

 

Program og dagsorden 
 
Kl. 16.00-17.00 

 
Møde med det politiske udvalg jf. nedenstående dagsordenpunkter: 
 

 Orientering fra bestyrelsen om processen omkring den nyligt 
udarbejdede og af bestyrelsen vedtagne voldspolitik for Læsø Skole 
og Børnehus (bilag) 
Udvalget roser politikken i sin udformning. Den første del af politikken 
skal lægges ud på Læsø Kommunes hjemmeside som kommunens 
officielle politik, og handleplanerne skal være tilgængelige på skolens 
og børnehusets hjemmeside. Udvalget opfordrer til, at voldspolitikken 
tages op i klasserne, så eleverne har en forståelse for den. 
 

 Orientering fra det politiske udvalg om de politiske ambitioner for 
Læsø Skole og Børnehus set i lyset af Læsø Kommunes trængte 
økonomi 
Sådan som Læsø Kommunes økonomi ser ud, er udvalget nødsaget 
til at gå hele social- og sundhedsområdet igennem med henblik på at 
finde besparelser, hvilket også kan ramme skolen.  
Bestyrelsesformanden gør opmærksom på, at skolen kan blive en 
væsentlig løftestang i forhold til at familier vælger at flytte til Læsø. 
Udvalget opfordrer til, at skolen koncentrerer sig om kerneopgaven 
og fortsat skaber en god skole for børnene. 
Næstformanden i bestyrelsen gør opmærksom på, at der i skolens 
budget er poster, der vedrører andre institutioner. 
Den lukkede skolebygning og samlingssalen er ved en fejl ikke 
overgået til Teknik og Havne, som det skulle have været, da 
kommunen lukkede bygningerne. Social- og Sundhedsudvalget har 
gjort klart, at skolen ikke er interesseret i at have samlingssalen, men 
gerne vil leje den på lige fod med andre på øen, når der er et behov 
for at anvende den i undervisningsøjemed. 
Under punktet var der flere drøftelser, gode idéer og 
meningstilkendegivelser vedr. tilflytningsudfordringen på Læsø. 
Niels Odgaard gør opmærksom på, at skolens bygninger er i en ringe 
forfatning. Den kommunale administration har fået mulighed for at 
optage et mindre lån i år og næste år til at istandsætte bl.a. 
klasselokaler for, hvis der er politisk velvilje herfor. 
Udvalget opfordrer til, at medarbejderne på skolen i pædagogisk råd 
drøfter, hvad vi vil med Læsø Skole, så vi eventuelt kan udvikle en 
profil for skolen. Der opfordres til at gøre dette inden, istandsættelser 
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iværksættes, så de fysiske rammer matcher den linje, der lægges. 
Bestyrelsens næstformand opfordrer til at alle taler positivt om 
tingene på de sociale medier og med hinanden. 
Eventuelle besparelser vil ske med baggrund i oplæg fra 
institutionerne. 

 

 Eventuelt 
Intet 
 

 
 
 

 
Ordinært bestyrelsesmøde jf. nedenstående dagsordenpunkter: 
 

 
0. 17.00-17.05 

 
Godkendelse af referat fra den 9. april 2019 (Bilag) (B) 
Godkendt. 

 

 
1. 17.05-17.10 

 
Godkendelse af dagsorden (B) 
Punkt 2 flyttes til efter punkt 5. 

 

 
2. 17.10-17.25 

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

1. Formanden 
Intet. 

2. Elevrådet 
Elevrådet har fået sat en mikroovn og et køleskab op i kantinen til 
elevbrug. Der bliver udarbejdet et regelsæt for brugen heraf. 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Der arbejdes med værdigrundlaget, og hvordan der handles i 
forhold til det. PLF-uddannelsesforløb er afsluttet. 
Skolepraktikant. Arbejdsprøvning. Pæd. stud. i praktik. 
Bygningsgennemgang. Børnehuset er udfordret ift. 
indretningen. Der er startet en del nye små børn. STU-
praktikant til august. 

b. Skolen 
De obligatoriske nationale tests er ved at være afviklet. 
Symfoniorkester kommer i morgen. Lejrskoler: 6. klasse har 
været af sted, og 7. kl. skal snart af sted. Strandrens. 
Lærerne er i gang med at evaluere skoleåret. 

4. Ledelse 
Skriftlig eksamen er afviklet. Planlægningen af det kommende skoleår 
er i fuld gang. Timeberegning til det politiske udvalg er ved at være 
færdig. 

5. Andre 
Intet 

 

 
3. 17.25-17.35 

 
Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2019-20 for Læsø Skole (Bilag) (B) 
Forslaget til ferieplan godkendes. 

 

 
4. 17.35-17.45 

 
Udtalelse til kommunalbestyrelsen om dispensation for skoledagens længde i 
skoleåret 2019/20 (D, B) 
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Bestyrelsen godkender udtalelsen/ansøgningen. 
 

 
5. 17.45-17.55 

 
Udtalelse til kommunalbestyrelsen vedr. aldersintegreret undervisning i 0.-6. 
klasse i skoleåret 2019-20 (D, B) 
Bestyrelsen godkender udtalelsen/ansøgningen. 
 

 
6. 17.55-18.00 

 
Eventuelt  
Næste møde: Budgetgennemgang 
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