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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 17. juni 2020 
Kl. 19.00-21.00 

 
Afbud fra: Anne Grethe, Karin, Anamet, Anita, Michala 
Fraværende uden afbud: Stina, Anker, Elias 
 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.03 Godkendelse af referat fra den 26.02.2020. 

Godkendt. 

1. 19.03-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Godkendt. 

2. 19.05-19.30 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden              
Der har været afholdt et møde omkring lånebevilling til renovering af 
skolen – særligt kloakeringen trænger til at blive istandsat. 
Formanden er muligvis forhindret i at deltage i dimissionen – i så fald 
holder næstformanden dimissionstalen. 
 

2. Elevrådet 
Intet nyt – der har ikke været afholdt elevrådsmøder. 

 
3. Medarbejdere 

a. Børnehuset 
Udgår 
 

b. Skolen 
Dejligt, at vi har haft mulighed for at være så meget 
udendørs. Eleverne har været gode til at lære rytmen 
omkring at håndvask og hygiejne. For nogle af 
udskolingseleverne har det været svært at komme tilbage til 
skolehverdagen efter at have kunnet strukturere det selv 
derhjemme i lang tid – de har været glade for at se hinanden 
igen. Godt at 9. kl. har fået mulighed for at holde sidste 
skoledag. Dimission afholdes den 25. juni. 
 

4. Ledelse 
Skoleleder orienterede om undervisningssituationen under 
skolelukningen og den gradvis fase 1- og 2-genåbning. 
To lærere ansat i ledige stillinger – en tredje lærerstilling er fortsat 
opslået. 
Planlægningen af det kommende skoleår er på plads i alle detaljer. 
Indstillingerne til Social- og Sundhedsudvalgsmøde blev godkendt på 
møde mandag aften. Dog valgte udvalget at fastholde 
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aldersintegreringen i hele indskolingen – dette får dog ingen praktiske 
konsekvenser for den nuværende opdeling af klasserne i 
undervisningen. 
 
Børnehus: 
Udgår 
 
SFO:  
Udgår 
 
Skolen: 
Udgår 
 

5. Andre 
Intet 

 

3. 19.30-20.15 Valg til fællesbestyrelsen 
Ole Lind og Peter Havnhøj har meldt sig som kandidater. 
 

4. 20.15-20.30 Møderække for skoleåret 2020-21 
Herunder evaluering af mødedag på onsdage frem for tirsdage. 
Det besluttes at afholde møderne på onsdage eller alternativt torsdage så vidt 
muligt i lige uger. Første møde afholdes torsdag den 20. august. 
Skoleleder sender mødedatoer ud i mail til bestyrelsen. 
 

5. 20.30-20.40 Orientering om Corona-krisens konsekvenser for skolens planlagte og 
kommende lejrskoler 
Nogle lejrskoler er flyttet til efteråret – andre må i det kommende skoleår 
aflyses. 
 

6. 20.40-20.55 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Hvornår og hvordan lyder startskuddet for bestyrelsens kampagne? 
Udskydes til drøftelse til næste bestyrelsesmøde.  
 

7. 20.55-21.00 Eventuelt 
Intet. 
 

 

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

