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                             Bestyrelsesmøde 
Den 20. august 2020 

Kl. 19.00-21.00 
Afbud fra: Anamet Magven, Ole Lind, Peter Havnhøj, Kirsten Tonsgaard 
Fraværende uden afbud:  

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.03 Godkendelse af referat fra den 17.06.2020. 

Godkendt. 
 

1. 19.03-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Plan for forældrerådsrepræsentanter til orientering på forældremøder på 
skolen – under eventuelt. 
 

2. 19.05-19.10 Velkommen til nye fællesbestyrelsesmedlemmer 
Velkommen til næstformand i elevrådet Elias Altenborg. 
Velkommen til ny forældrerepræsentant for børnehuset Rasmus Jacobsen. 
 

3. 19.10-19.20 Konstituering af fællesbestyrelsen (D) (B) 
Jakob Altenborg vil gerne genopstille til formandsposten og Susan Poulsen til 
næstformandsposten, hvilket de tilstedeværende kan tilslutte sig. Bestyrelsen 
er dog ikke beslutningsdygtig, hvorfor beslutningen udskydes til næste møde. 
 

4. 19.20-19.40 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden              
Et dialogmøde med social- og sundhedsudvalget er ikke afholdt 
grundet corona. 
 

2. Elevrådet 
Der er blevet valgt et nyt elevråd. 
Elevrådet har fået en ny elevrådskontaktlærer. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Der er ved at blive etableret en ny legeplads ved vuggestuen. 
Primærpædagogen følger barnet som kontaktpædagog. 
 

b. Skolen 
Hverdagen og undervisningen er blevet lidt mere almindelig, 
selvom der fortsat er nogle hygiejneregler at overholde. 
Nyansatte lærere er ved at falde til i personaleflokken. 
 

4. Ledelse 
Børnehus: 
Der er færre børn og dermed færre børnegrupper i både vuggestue 
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og børnehave. 
Børnene er fortsat meget ude samt i Skovhytten. 
Der er indført tilmelding til pasning, hvilket bevirker, at 
personaleressourcerne udnyttes optimalt. 
Opkvalificeringskursus til vuggestuepersonalet er udsat til efteråret 
pga. corona.  
Børnehuset er blevet tildelt kr. 84.000 til ekstra personaleressourcer 
fra en ministeriel pulje. 
 
SFO:  
25 børn er tilmeldt, og der er to pædagoger ansat.  
Der skal bygges et skur på gårdspladsen til opbevaring. 
 
Skolen: 
Dialogmøde med social- og sundhedsudvalget den 2. sept. 2020 kl. 
16.30-18.00 i mødesalen på kommunen sammen med 
ungdomsskolebestyrelsen vedr. budget 2021. Nærmere invitation 
følger, men sæt kryds i kalenderen. 
Vikar ansat som inklusionspædagog. 
Internt barselsvikariat er opslået. 
 

5. Andre 
Intet. 

 

5. 19.40-19.50 Et bestyrelsesmedlem har fremsat forslag om ændret mødetidspunkt for 
bestyrelsesmøderne: Kl. 15-17, 16-18 eller 20.30-22.30 (D) (B) 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er enige om at indstille til at 
fortsætte med det sædvanlige mødetidspunkt kl. 19-21, men da bestyrelsen 
ikke er beslutningsdygtig, udsættes beslutningen til næste møde. 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes inden næste bestyrelsesmøde tilkendegive, 
om de ser sig i stand til at møde op til bestyrelsesmøderne, så bestyrelsen 
fremadrettet er beslutningsdygtig, eller om det er nødvendigt at finde 
erstatning(er). 
 

6. 19.50-20.00 Søvnpolitik, børnehuset (bilag) (O) (B) 
Karin Skov Jerup orienterer om baggrunden for udarbejdelsen af 
søvnpolitikken. 
Bestyrelsen bifalder indholdet af søvnpolitikken. 
Søvnpolitikken er godkendt af børnehusets bestyrelsesrepræsentanter. 
 

7. 20.00-20.50 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Hvornår og hvordan lyder startskuddet for bestyrelsens kampagne? 
Jakob Altenborg orienterer om bestyrelsens idéer til kampagnen. 
Stina Andersen, Jakob Altenborg og Susan Poulsen udarbejder et oplæg til 
drøftelse og godkendelse på næste møde.  
 

8. 20.50-21.00 Eventuelt 
Plan for orientering om bestyrelsens arbejde i klasserne: Kirsten Tonsgaard 
og Kathrine Kranker udarbejder en plan for forældrerepræsentanter i 
klasserne til godkendelse på næste møde. Jakob Altenborg tager eventuelle 
forældremøder, som afholdes inden næste bestyrelsesmøde. 
 
Strukturen i trivselsråd i børnehus/skole – drøftes på næste møde. 
 
Elevrådsrepræsentanterne vil gerne på næste møde drøfte de voksne som 
rollemodeller ift. indkøb af usunde ting i Brugsen. 
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