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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 20. august 2019 

Kl. 19.00-21.00 
 

Afbud fra: Anamet Magven, Niels Odgaard 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.10 Godkendelse af referat fra den 18. juni 2019 

Godkendt. 

1. 19.10-19.15 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2. 19.15-19.45 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 

1. Formanden 
Mail fra socialchef Lotte Keller: Det er på økonomiudvalgets møde i 
går blevet besluttet, at Konsulent Dyveke Jaspers og skoleleder 
Anne-Mette Reeckmann tilbydes fastansættelse, og den nuværende 
struktur fortsætter. 
Forældre og Skole afholder landsmøde den 15.-16. november på 
Hotel Nyborg Strand. Bestyrelsen har mulighed for at sende to 
repræsentanter. Skolen dækker udgiften. 
Der har før sommerferien været møde med kommunaldirektøren og 
socialudvalgsformanden. Kommunaldirektøren gav udtryk for at være 
indstillet på at gøre noget ved skolens mangelfulde IT-situation. 
 

2. Elevrådet 
Intet nyt. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Den yngste børnegruppe skærmes fortsat fra de større børn. 
Der mangler et rum til mellemgruppen. 
Tumlerummet taget i brug igen, og bålhytten står snart 
færdig. 

b. Skolen 
Nye tiltag i udskolingen: Udskolingen skal nu ud i 10-pausen, 
de skal aflevere deres telefoner i klassen om morgenen og 
må ikke besøge hinanden i klasselokalerne.  
Der er kommet ny lovgivning vedr. valgfag, som skoleleder 
snarest vil udsende mere information om til forældrene.  
8. kl. har en fast udeundervisningsdag i Skovhytten.  
Der er startet nye medarbejdere: Kenni Holmberg er ansat i 
et lærerbarselsvikariat, og Jacob Nymand i en 
inklusionspædagogstilling. 
 
 

 

Læsø Børnehus 
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4. Ledelse 
Børnehus og SFO: Der har været afholdt forældremøde i Børnehuset 
den 26. juni, hvor Stine Andersen blev valgt som 
forældrerepræsentant til bestyrelsen. Mødet forløb godt, hyggeligt og 
konstruktivt. Referat fremgår af opslagstavlen samt på intra. 
Merete starter på pædagoguddannelsen 1. sept. Anja ansættes pr. 1. 
sept. i en pædagogstilling på skolen. Lotte går snart på barsel, og der 
er opslået et barselsvikariat – forældrerepræsentanterne i bestyrelsen 
har mulighed for at deltage i ansættelsesudvalget.  
Der har været et tæt samarbejde mellem SFO og børnehus i 
sommerferien. 
 
Skolen: På skolen har der hersket travlhed i opstarten af skoleåret. 10 
nye børn er startet i 0. klasse sammen med de 5, der startede i marts. 
Der har været afholdt en del møder, siden lærerne mødte ind efter 
ferien. 
Evakueringsøvelse på skolen i morgen – kursus på kommunen i 
persondataforordningen på torsdag.  
I næste uge er der indsatsforløb med socialstyrelsen. 
 

5. Andre 
Intet. 

 

3. 19.45-20.00 Fordeling af bestyrelsesmedlemmers deltagelse i forældremøder på skolen 
(B) – bilag 1 omdeles på mødet 

 Der er tradition for, at bestyrelsesmedlemmer, der er 
forældrerepræsentanter for skolen, deltager i skoleårets første 
forældremøde i skolens klasser for at orientere forældrene om 
bestyrelsens arbejde. 
Forslaget vedr. fordelingen af bestyrelsesrepræsentanterne i 
klasserne blev vedtaget. Klasselærerne tager kontakt til de respektive 
bestyrelsesrepræsentanter for nærmere aftale. 
 

4. 20.00-20.45 Lejrskoler (D og evt. B) – bilag 2 og 3 omdeles på mødet 

 Der ønskes en drøftelse af, om bestyrelsen skal udarbejde 
retningslinjer for skolens lejrskoler med hensyn til bl.a. destinationer, 
forældrebetaling (kost og lommepenge) m.v. 
Der har inden for de sidste seks år været en tendens til at rejse 
længere og længere væk til destinationer, som understøtter 
sprogfagene i skolen. De nordiske lande kunne også være en 
destination, der kan genoptages – f.eks. med henblik på 
venskabsklasser. 
Der har været forældrehenvendelser vedr. en høj egenbetaling til 
mad på en lejrskole. Undervisningsministeriet har fastsat 75 kr. som 
et rimeligt beløb, hvilket er det beløb, skolen maksimalt må opkræve 
til mad. Der er dog intet til hinder for, at klassekassen er med til at 
dække udgifter til mad, entrébilletter m.v.  
Hvis lærerne prioriterer, at eleverne skal ud at se noget frem for selv 
at lave mad under lejrskolen, stiger udgiften til mad betragteligt, da 
måltiderne så skal købes. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at skolen tænker på nogle 
alternative muligheder for at spise måltider på lejrskoler frem for at gå 
ud at spise. 
Bestyrelsen lægger det ud til klassernes lærerteams i samarbejde 
med forældrene at prioritere, hvordan klassekassens midler skal 
anvendes ifm. de respektive lejrskoler, og forældrene skal 
præsenteres for et budget.  
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Bestyrelsen opfordrer til, at lærerne forelægger klasserne tre 
muligheder for destinationer for lejrskolen, som der kan vælges 
imellem. 

 

5. 20.45-21.00  Eventuelt 
Forslag om en sommerfrokost sammen med 
bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller. Det bliver for egen regning. 
Spændende naturfagsforedragsrække i biografen. 
Flere klasser mangler ordentlige stole at sidde på frem for taburetter, 
hvilket er et opmærksomhedspunkt i ledelsen, hvis der viser sig at 
være midler til det i budgettet. 
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