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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 22. januar 2020 

Kl. 19.00-21.00 
 

Afbud fra: Anne Grethe Lauritzen, Jakob Altenborg 
Fraværende uden afbud: Sille Ravnskjær, Elias Thomsen 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.00 Godkendelse af referat fra den 03.12.2019. 

Godkendt. 
 

1. 19.00-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Godkendt. Beredskabschefn Morten Piehler deltager under punkt 4, hvor han 
vil fremlægge planen. 
 

2. 19.05-19.35 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden 
             Intet grundet afbud 

 
2. Elevrådet 

             Intet grundet fravær 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Intet grundet afbud 
 

b. Skolen 
Projektopgave i 9. kl. og 8. kl. i erhvervspraktik i denne uge, 
3.-4. kl. øver kor til deltagelse i kordagen, indskolingen har 
været på tur til Skagen og set værftet samt museet 
 

4. Ledelse 
Børnehus: Praktikant fra Aalborg Friskole, dialogen omkring struktur 
fortsætter – der bliver nu frigivet tid til forberedelse i middagspausen, 
der sker nye ting og sager på legepladsen, nyt barn starter på 
mandag, personalet i hele børnegruppen har lært tegn-til-tale, der er 
ansat en tilkaldevikar, kursus i næste uge om børn og søvn, der skal 
på sigt udarbejdes en søvnpolitik, børn og søvn skal være tema på 
det næste forældremøde, det forsøges at få nogle midler fra en pulje 
fra undervisningsministeriet til kompetenceløft af 
småbørnspædagoger. 
SFO: Intet nyt 
 
Skolen: Det er blevet lovpligtigt at tilbyde elever i 8. og 9. kl. praktik, 
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skoleleder arbejder i øjeblikket på kvalitetsrapporten til 
kommunalbestyrelsen, lærer ansat i vikariat har opsagt sin stilling – 
der forventes en løsning i kombination med et kommende 
barselsvikariat, der er indkøbt ny og tiltrængt kopimaskine, skoleleder 
deltager fremover ½ time i Social-og Sundhedsudvalgets møder 
(uden for dagsorden) for at orientere om skolen. 
 

5. Andre 
Intet 

 

3. 19.35-19.45 Strukturændring i SFO’ens morgenpasning (O) 
Der har igennem en periode været meget få børn – ofte kun et enkelt – der 
har benyttet sig af morgenpasningen, hvorfor morgenpasningen foreløbig 
varetages af børnehuset.   
 

4. 19.45-20.05 Beredskabsplan for skoleskyderi, voldelige og terrorlignende hændelser samt 
barrikaderingsplan til godkendelse (B) – bilag 
Beredskabschef Morten Piehler fremlægger baggrunden for udarbejdelsen af 
beredskabsplanen for skoleskyderi, voldelige og terrorlignende hændelser 
samt processen for arbejdet med den i samarbejde med pedel, 
arbejdsmiljørepræsentant og skoleleder og gennemgår barrikaderingsplanen. 
Forslag om at have et reb i en beredskabspose/-kasse i udskolingsklasserne, 
som er plomberet, hvis der vil blive brug for at kunne springe ud af vinduerne. 
Bestyrelsen godkender beredskabsplanen og barrikaderingsplanen. 

 

5. 20.05-20.15 Retningslinjer for mobiltelefoner på Læsø Skole til godkendelse (B) – bilag 
Bestyrelsen ønsker indføjet i retningslinjerne, at opbevaring af mobiltelefoner 
på mobilhotellet er på eget ansvar.  
Retningslinjerne er godkendt af bestyrelsen med denne indføjelse. 

 

6. 20.15-20.20 Ferieplan for skoleåret 2020-21 til godkendelse (B) – bilag omdeles på mødet 
Ferieplanen sikrer 200 skoledage.  
Bestyrelsen godkender ferieplanen for skoleåret 2020-21. 
 

7. 20.20-20.50 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Drøftelse af igangsætning af sloganet ”Læsø Skole for fremtiden” fra 
bestyrelsens side, forældresamarbejde og italesættelse af den positive 
udvikling på Læsø Skole samt igangsætning af artikelserie om skolen i Læsø 
Posten.  
Punktet drøftes igen på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

8. 20.50-20.55 Bestyrelsesmødet onsdag den 20. maj flyttes til tirsdag den 19. maj. 
 

9. 20.55-21.00 Eventuelt 
Niels Odgaard melder afbud til næste møde. 
 

 

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

