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Bestyrelsesmøde, Læsø  
Den 26. februar 2020 

Kl. 19.00-21.00 
 

Afbud fra: Niels Odgaard, Karin Skov Jerup, Stina Andersen, Anamet Magven 
Fraværende uden afbud: Sille Thorsmark og Elias Thomsen 

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.00 Godkendelse af referat fra den 22.01.2020. 

Godkendt. 

1. 19.00-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Valg til bestyrelsen under eventuelt. Ellers godkendt. 

2. 19.05-19.20 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden 
Der har på foranledning af rettighedsrådet været en udmærket artikel 
om skolen i Læsø Posten. 
Ved forældrehenvendelser om ønsker til drøftelser i bestyrelsen skal 
disse modtages skriftligt. 
 

2. Elevrådet 
Intet grundet manglende fremmøde. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Søvnkursus og kursus om kommunens nye beredskabsplan 
ift. overgreb mod børn og unge. Er i gang med at udarbejde 
en søvnpolitik. Bålmad hver fredag. Det står fint til. 

 
b. Skolen 

Kursus med socialstyrelsen om kommunens nye 
beredskabsplan ift. overgreb mod børn og unge og brush-up-
kursus om rettighedsskole. 
 

4. Ledelse 
Børnehus: 
Intet grundet afbud. 
 
SFO:  
Intet grundet afbud. 
 
Skolen: 
Kvalitetsrapporten færdiggjort. 
De nye PC’ere til udskoling forventes påbegyndt rullet ud i næste 
uge. 
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Skoleleder starter på et lederkursus i næste uge. 
Der er ansat ekstra lærerressourcer i biologi, geografi og fysik/kemi i 
9. kl. 
 

5. Andre 
Intet. 

 

3. 19.20-20.00 Kvalitetsrapport (D) (B) Bilag fremsendes den 20.02.2020 
Kvalitetsrapporten blev gennemgået. Bestyrelsesformanden udarbejder en 
udtalelse til rapporten på baggrund af bestyrelsens input.  
 

4. 20.00-20.55 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Drøftelser fra forrige møde fortsat.  
Datoer for forskellige tiltag planlægges på næste møde. 
 

5. 20.55-21.00 Eventuelt 
Anker Strøm og Niels Odgaard er på valg til sommer. 
Valgprocedure drøftes på møde i april. 
Der er planlagt forebyggende foredrag for udskolingen om alkohol. 
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