
Dagsorden møde i Fællesbestyrelsen for Læsø Børnehus og Skole 

Tirsdag den 25. september kl. 19.00 – 21.00 

Bemærk mødet afholdes i Børnehuset,  

hvor der vil være mulighed for en rundvisning fra 18.45 

 

Forældrevalgte skole:  Jakob Altenborg (formand), Madelaine Anamet Magven, Susan Poulsen, 

Niels Odgaard (afbud), Anker Juul Strøm  

Forældrevalgte Børnehus: Heidi Hass (næstformand), Lone Horn Stokholm, Anita Hou Melchiorsen 

Medarbejder Børnehus: Anne Grete Lauritzen 

Medarbejdere skole: Mia Djernæs, Kirsten Tonsgaard 

Elevrådsrepræsentanter: Samir Melin Ringe Jørgensen (formand elevråd), Emma Jerup Nielsen 

(næstformand elevråd) (afbud) 

Ledelsen: Karin Skov Jerup (afbud), Helle Bo Pedersen, Anne-Mette Reeckmann 

 

 

Ad 0 19.10 – 19.15  Godkendelse af referat fra mødet 21. august 2018 

   Referatet godkendt. 

Ad 1 19.10 – 19.15  Godkendelse af dagsorden 

Helle Bo Pedersen ønsker et punkt (5a) tilføjet dagsordenen 

vedr. fællesbestyrelsesrepræsentant i ungdomsskolebestyrelsen 

samt fællesbestyrelsesrepræsentant i rettighedsrådet. 

Heidi Hass foreslår et punkt (7a) tilføjet vedr. kontaktforælder til 

vuggestuen. 

Ad 2 19.15 – 19.35  Bestyrelsens behandling af forældrehenvendelser (B) (Jakob). 

Opfølgning fra sidste møde. Under punktet fremlægges 

underskrivelse af erklæring om tavshedspligt (medsendt som 

bilag).  

 

Anonyme henvendelser fra forældre vil ikke blive sat på 

dagsordenen i fællesbestyrelsen. Ved ønske om anonymitet kan 

henvendelsen i stedet rettes direkte til den daglige ledelse i 

Børnehus og Skole. 

Det besluttes, at erklæringen om tavshedspligt underskrives af 

alle bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 3 19.35 – 19.45  Nyt fra elevrådet 

Samir fremlagde drøftelserne fra skoleårets første 

elevrådsmøde: 



 Forslag om at eleverne giver penge til kantinen, så de 

får ejerskab for lokalet, idet der er foregået en del 

hærværk i kantinen på det seneste 

 Forespørgsel om el-kedel i 8. klasse 

 2.-3. kl. ønsker sig nye stole i stedet for de nuværende 

taburetter 

 Bingo i lokalsamfundet 

 

Ad 4 19.50 – 20.05  Nyt fra…  

Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan 

stilles opklarende spørgsmål under punktet. 

     

   Formanden 

 Invitation fra Skole og Forældre til landsmøde på Hotel 

Nyborg Strand d. 23.-24. november. Programmet kan 

ses på Skole og Forældres hjemmeside. Tilmelding til 

Jakob Altenborg eller Helle Bo Pedersen. 

 Formanden refererede fra bestyrelsens budgetmøde 

med Social- og Sundhedsudvalget, hvor der blev 

orienteret om, at udvalget indstiller et uændret budget 

for 2019 til kommunalbestyrelsen. 

 

   Ledelse 

 Pædagogstilling opslået i Børnehuset. Samtaler 

torsdag. 

 Der har været afholdt 1. samtalerunde til 

kommunaldirektør-stillingen. 

 Maja (fra børnehuset), Karin Skov Jerup og Helle Bo 

Pedersen har deltaget i Barndommens Gade, som er en 

3-dages konference i Frederikshavn vedr. børne-

området. 

 Den 5. oktober er kåret til Lærerens Dag – opfordring til 

bestyrelsen om at markere dagen, men som 

medarbejdernes dag. 

 Alle medarbejdere på Læsø er indkaldt til et orienterede 

møde den 2. okt. i Læsø Bio om Læsø Kommunes 

budgetforslag.  

 Anne-Mette Reeckmann orienterede om den første uge 

i jobbet som viceskoleleder. 

    

Medarbejdere 

- Børnehuset: 

 Personalet ser frem til at få en ny kollega. 



 Børnehuset har fået ny madmor, Janni. Der lægges 

madplaner for en måned ad gangen. 

- Skolen: 

 Koret har sunget til morgensang for første gang. 

 Neuropædagogiske kurser er igangsat. På 

kursusdage løses undervisningssituationen i form af 

fagdage i 6.-9. kl.  

 Sundhedsuge i uge 41 er planlagt. 

- Andre: 

 Kirsten Tonsgaard orienterede om Kulturrådet, som 

har konsolideret sig. Kulturrådet har et budget på 

ca. kr. 30.000, som er midler, man kan ansøge til 

kulturelle formål. 

 

Ad 5 20.05 – 20.25  Rammerne for bestyrelsens arbejde (O, D) (Helle). 

Medbring Skolebestyrelsens Håndbog bl.a. til dette punkt. 

Udleveret på mødet 21.8. I kan tage et e-learningskursus  

udbudt af Skole og Forældre her:   

https://www.prologio.com/courses/skole-og-

foraeldre/skolebestyrelsen 

 

Helle Bo Pedersen skitserede de overordnede rammer for 

skolebestyrelsens arbejde og ansvarsområder, kompetence og 

skal-/kan-opgaver jf. Skolebestyrelsens Håndbog. 

 

Formanden orienterede om sin funktion som ordstyrer på 

møderne, hvor han vil have fokus på, at drøftelser holder sig til 

dagsordenen, samt at møderne slutter rettidigt i henhold til 

indkaldelsen. 

 

Næstformanden opfordrer til, at orienteringer fremsendes pr. 

mail forinden mødet, så der er tid til drøftelser. 

 

Ad 5a  Fællesbestyrelsesrepræsentant i ungdomsskolebestyrelsen 

samt i rettighedsrådet 

  

 Madelaine Anamet Magven melder sig som repræsentant i 

ungdomsskolebestyrelsen, og Susan Poulsen som repræsentant i 

rettighedsrådet. 

 

Ad 6 20.25 – 20.35  Den Åbne Skole (D)(Helle) 

Hvordan kan vi åbne skole/dagtilbud mere for lokalsamfundet 

på Læsø? 

https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen
https://www.prologio.com/courses/skole-og-foraeldre/skolebestyrelsen


Forslag om fællesspisning, arbejdseftermiddage, 

pensionisthjælpere, støtteforening mv.  

 

Forslag om banko; bedsteforældreundervisning i håndarbejde; 

fællesspisning, hvor alle medbringer en ret; forældrebank, hvor 

særlige kompetencer og erfaringsområder er registreret til 

eventuel brug i relevante undervisningssammenhænge; 

Læsøkanon; forældre overtager lærerrollen; hobby- og 

kunstmesse; invitere borgere til at deltage i arrangementer på 

skolen. 

 

Ad 7 20.35 – 20.50  Udkast til årsplan for arbejdet i fællesbestyrelsen 

   Der tages udgangspunkt i Skolebestyrelsens Håndbog s.36 

 

   Udsættes til næste møde. 

 

Ad 7a   Kontaktforælder til vuggestuen  

     

Anita Hou Melchiorsen er fremadrettet kontaktforælder for 

vuggestuen. 

 

Ad 8 20.50 – 21.00  Eventuelt  

 

   Intet. 

 

      

 

 

 

    

    

 

 


