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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 26. februar 2019 

Kl. 19.00-21.00 
Afbud: Heidi og Anamet 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.10 Godkendelse af referat fra den 29. januar 2019 (Bilag) (B) 

Godkendt 

1. 19.10-19.15 Godkendelse af dagsorden (B) 
Godkendt 

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

1. Formanden 
Formand har haft møde med socialchefen vedr. bestyrelsens 
indstilling til at oprette en stabsfunktionsstilling på kommunen til støtte 
for ledelsen ved Børnehus, SFO og Skole 

2. Elevrådet 
Bingoaftenen indbragte i alt 14.500 kr., som skal bruges til 
istandsættelse af kantinen 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Intet nyt 
b. Skolen 

Nye bord-bænksæt på gangarealet til brug i forbindelse med 
gruppearbejde, ”unge på flugt” foregår i den kommende 
weekend 

4. Ledelse 
Børnehus og SFO: Ny pædagog til SFO og Skole er ansat med start 
den 1. april, 6 nye børn på Skolen og i SFO den 18. marts, ny dør isat 
i Børnehus, planer om ny bålhytte i Børnehuset 

 
Skolen: Fokus på at optimere kompenserende IT til ordblinde elever, 
elever er blevet bedre til at passe på skolens fysiske rammer og 
inventaret, næsten alle medarbejdere har været igennem 
neuropædagogisk kursus, på tre pædagogisk rådsmøder er der 
blevet arbejdet med organisationens mission og vision, der hersker 
travlhed på skolen – men i en god stemning 

5. Andre 
Intet 

 

3. 19.45-19.55 Antal skoledage i skoleåret 2018/19 (B) 

 Indeværende skoleår på Læsø Skole er planlagt til 199 skoledage 
frem for de lovpligtige 200 dage. Dette kan løses ved, at skoleåret 
2019/2020 planlægges til 201 skoledage, men skoleledelsen vil 
indstille til bestyrelsen, at ferieplanen for skoleåret 2018/19 i stedet 
ændres, så grundlovsdag inddrages som undervisningsdag. 
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Bestyrelsen beslutter at inddrage grundlovsdag som 
undervisningsdag (strandrens). Forældre, bedsteforældre og andre vil 
gerne inviteres til at deltage. 
 

4. 19.55-20.25 IT-strategi (D og B) 

 Der ønskes en drøftelse af anvendelsen af IT-redskaber i 
undervisningen på skolen samt beslutning om processen for den 
fremadrettede strategi på skolens IT-område 
 
Leasing-aftalen vedr. iPads i undervisningen udløber snart. Det 
drøftes, om der skal tilkøbes nye iPads, samt hvor vidt det er 
hensigtsmæssigt, at elever har iPads med hjem, idet mange 
reparationer har kostet en del. 
Konst. skoleleder anbefaler indkøb af Macbooks til udskolingen, så 
der er et klassesæt til 7., 8. og 9. kl. 
Niels Odgaard vil være behjælpelig med at se på indkøbs- og 
leasingaftaler. 
Konst. skoleleder undersøger muligheden for, at kommunens IT-
afdeling kan servicere skolens IT-udstyr. 
Bestyrelsen udskyder beslutning på området, indtil det er blevet 
drøftet på pædagogisk råd samt i elevrådet, og indtil økonomi samt 
leasingaftaler er undersøgt.  

 

5. 20.25-20.55 Elevers tilladelse til at forlade skolen i skoletiden og kostpolitik (Bilag)(D og B) 

 Orientering om elevers madindkøb i skoletiden samt elevers og 
medarbejderes indstilling til bestyrelsen om ændring af de nuværende 
regler for elevers tilladelse til at forlade skolen i skoletiden. 

 Skal Læsø Skole udarbejde en kostpolitik ud over den for Læsø 
Kommune gældende kostpolitik for børn og unge? 
 
Under forudsætning af, at eleverne har en hensigtsmæssig adfærd, 
som ikke er til gene for andre kunder i Brugsen og hos slagteren, får 
7.-9. kl. tilladelse til at forlade skolens område i de to store frikvarterer 
for at købe mad. Der er desuden en forudsætning, at de køber sunde 
madvarer. 
Bestyrelsen ønsker, at klasserne drøfter, hvilke konkrete madvarer, 
der er sunde at købe til frokost, hvorefter elevrådsrepræsentanterne 
bringer idéerne ind til drøftelse i elevrådet, som udarbejder 
retningslinjer for madindkøb. 
Eventuel fremtidig drøftelse i bestyrelsen om muligheden for at åbne 
en skolebod. 

 

6. 20.55-21.00 Eventuelt 
 

Snarlig udarbejdelse af 10- års plan for vedligeholdelse af skolen. 
 

Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kommer med 
forslag til, hvorledes bestyrelsen skal føre tilsyn med skolen. Der 
opfordres til, at alle læser om, hvad dette handler om (Jakob 
Altenborg fremsender et link) inden næste møde, så der kan 
nedsættes et udvalg. 
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