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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 18. juni 2019 
Kl. 18.30-21.00 

Afbud: Ingen 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.10 Godkendelse af referat fra den 14. maj 2019 (Bilag) (B) 

 Referatet godkendt 
 

1. 19.10-19.15 Godkendelse af dagsorden (B) 

 Dagsorden godkendt 
 

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

1. Formanden 
Formanden har reflekteret over mødet med udvalget på sidste møde 
og fastholder, at det er – uanset hvilken retning skolen udvikler sig i – 
nødvendigt at få istandsat skolen. Fremover udarbejdes der 
retningslinjer og ikke politikker i bestyrelsesregi. Der bør være fokus 
på, at skolen fortsat kan tilbyde lejrskoler i det omfang, den gør nu. 
Formanden har rettet henvendelse til socialchefen for at høre 
tidsperspektivet på konstitueringen af skoleleder, og det forventes at 
kunne blive afklaret om to måneder. 
Formanden ønsker, at der kommer større og mere kvalificeret fokus 
på skolens IT-situation. 
Skole og dagtilbud er grundstene på Læsø, der bør signalere kvalitet, 
så børnefamilier vil flytte hertil. 
 

2. Elevrådet 
Elevrådet har holdt møde i dag, hvor sidste skoledag og aftale om 
indkøb af mad i Brugsen blev evalueret.  
Sidste skoledag bør ikke indeholde kast med mel, æg og sirup. 
Elevrådet mener ikke, der er respekt omkring de aftaler, der er 
indgået omkring køb af mad i Brugsen. De foreslår den konsekvens, 
at der bliver lukket for muligheden i 14 dage, når elever overtræder 
aftalerne. Elevrådet synes, der skal være mulighed for at ældre 
søskende kan købe til yngre søskende. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Der er planer om at starte en småbørnsstue op.  
b. Skolen 

7. kl. har været på lejrskole til Kbh., som har været en 
succes. 4.-5. kl. har været på Ø-hyttetur på øen 
(spejderhuset), hvilket er gået godt. 
Der er fortsat mundtlige eksamener på skolen. Majbritt er af 
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sted som beskikket censor i denne uge. På fredag certificeres 
Læsø Skole som Rettighedsskole. Der har været afholdt 
tryghedsvandring på skolen. 
 

4. Ledelse 
SFO og børnehus: Sommerferien er ved at være planlagt under 
hensyntagen til de børn, der skal passes. En rimelig stor gruppe børn 
flytter fra børnehus til skole efter ferien, hvorfor personalesituationen 
skal revurderes. Byggeriet af bålhytten i børnehuset er påbegyndt. 
Udrulningen af AULA er udsat, hvorfor personalet i børnehuset må 
sættes ind i at anvende Skoleintra. Der er store forventninger til 
anvendelsen af komme-gå-modulet i AULA. 
 
Skole: Der har været afholdt ansættelsessamtaler i fredags og to 
lærerbarselsvikariater er blevet besat. 
Travlhed vedr. udarbejdelse af lærernes opgaveoversigter og 
planlægning af det kommende skoleår. 
TR og konst. skoleleder er i gang med at udarbejde en 
arbejdstidsaftale, som skal til godkendelse og underskrift i kredsen.  
  

5. Andre 
 

3. 19.35-19.45 Årligt forældremøde i Børnehuset (Anita) (D) 

 Forældre har efterspurgt et årligt forældremøde og det foreslås, at det 
bliver en del af bestyrelsens tilsyn at sikre dette. Mødet har tidligere 
ligget i marts-april. Opfordring til, at der kommer flere punkter på 
dagsordenen fra børnehuset. 
 

4. 19.45-19.55 Grundlovsdag (Susan) (D) 

 Det foreslås, at børnehus, SFO og skole holder lukkedage på samme 
tidspunkter – f.eks. grundlovsdag. Det er dog en kommunal 
beslutning, at de to lukkedage, loven tillader, at daginstitutioner 
holder lukket, skal ligge på Grundlovsdag og den 24. dec. Forslag fra 
personalet i børnehuset om, at der i stedet for Grundlovsdag holdes 
lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag, hvilket bestyrelsen bifalder. 
Det skal dog indstilles til kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer 
børnehusets ledelse til at undersøge de formelle procedurerne 
nærmere og drøfte det med personalet i børnehuset og SFO. 
 

5. 19.55-20.05 Børnehusets værdigrundlag (Bilag) (O) 

 Det har været en spændende proces at drøfte værdier og pædagogik 
og få det nedfældet i et værdigrundlag, som et mere professionelt 
styringsredskab end personlige værdier og holdninger. 
Efterfølgende skal der arbejdes med læringsplanstemaer, så 
aktiviteter ikke igangsættes udelukkende for aktivitetens egen skyld. 
Formanden roser værdigrundlaget og foreslår, at der fremfor at 
ordlyden ”forsøger at udvise empati” rettes til ”udviser empati”. 
 

6. 20.05-20.15 Budgetopfølgning, skolen (Bilag) (O) 

 Skoleleder gennemgår kvartalsbudgettet for skolen. 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger. 
Økonomiudvalget har besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at 
der varsles besparelser på skoleområdet. Bestyrelsesmedlemmer 
opfordres til at overvære kommunalbestyrelsesmødet. 
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7. 20.15-20.25 Timeressourcetildeling i skole (O) 

 Konst. skoleleder har fået godkendt en 
timeressourcetildelingsberegning med en mindre besparelse i det 
politiske udvalg, og med en rammetildeling på 
specialundervisningsområdet frem for CPR-tildelte ressourcer. 
 

8. 20.25-20.35 
 

Evaluering af Brugsordningen for udskolingen (B) 

 Begrundelsen for, at ældre søskende ikke må købe til yngre 
søskende, er pædagogisk. De yngre klasser spiser tidligere end de 
ældre og har et måltidsfællesskab omkring spisesituationen. De vil 
således få maden så sent, at de ikke er med i måltidsfællesskabet, 
samt måske ikke spiser det hele, fordi de vil med de øvrige 
klassekammerater ud at lege.  

 Nogle af udskolingselevernes adfærd er ikke altid hensigtsmæssig 
ifm. indkøb i Brugsen, og de køber ikke altid sunde madvarer. 

 Bestyrelsen er stadig interesserede i en mulig skolebod med sunde 
råvarer, hvilket vil blive taget op på et fremtidigt møde. Forslag om, at 
slagteren måske kunne lave en lille skolebod. 

 Der er en stor skepsis i bestyrelsen omkring hvor vidt 
udskolingseleverne kan administrere ordningen, og bestyrelsen vil 
overveje at lukke ordningen. Forslag om, at en fra bestyrelsen går i 
dialog med udskolingsklasserne. 

 

9. 20.35-20.50 Fredagsundervisning op til kr. himmelfart og bededag (O, B) 

 Skolen ønsker at kunne følge fredagsskema op til Kr. himmelfart og 
bededag, så det er muligt for eleverne at kunne tage 13.20-
færgeafgangen uden at skulle bede sig fri fra en del lektioner. 
Bestyrelsen bifalder idéen. 
 

10. 20.50-21.00 Eventuelt 

 Forslag om foredrag med Peter Mygind 

 Nogle lærere på skolen vil gerne opfordre bestyrelsen til at udarbejde 
nogle retningslinjer for lejrskoler. 
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