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                             Bestyrelsesmøde 
Den 27. januar 2021 

Kl. 19.00-21.00 
Afholdes on-line på Teams 

 
Afbud fra: Anamet Magven, Kirsten Tonsgaard 
Fraværende uden afbud:  

Program og dagsorden 
1. 19.00-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 

Godkendt. 
 

2. 19.05-19.25 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden  
Der er brugt en del tid på arbejdsgrupper ifm. planlægningen af 
skolerenoveringen.             
 

2. Elevrådet 
Intet nyt. 

 
3. Medarbejdere 

a. Børnehuset 
Arbejder så godt de kan under corona-restriktionerne. Fint 
forældresamarbejde. Christiania-cyklerne er kommet i spil. 
 

b. Skolen 
Der undervises på Teams på 5.-9. kl. med lidt kortere 
skoledag-længde end sædvanligt. 0.-4. kl. får leveret 
materialer derhjemme, og får kontakt til hinanden og lærere 
på Teams i denne uge. 
 

4. Ledelse 
Børnehus: Forældrene prioriterer så vidt muligt at holde børnene 
hjemme. 5 børn forventes at starte i skole efter påske. 
Personaleressourcerne prioriteres ift. børnepasningen, dog er der 
behov for nu at anvende nogle ressourcer til forældresamtaler og 
administrative opgaver. Børnene er meget ude, så der anvendes ikke 
ekstra ressourcer til rengøring. Nyt planlægningssystem er 
implementeret. Nogle børn er fraflyttet øen og er dermed udskrevet af 
børnehuset. To opsigelser blandt personalet. 
 
SFO: En SFO-pædagog er i øjeblikket tilknyttet de børn i børnehuset, 
der skal starte i skole efter påske, idet der ingen børn er i nødpasning 
i SFO. En pædagogisk assistent er i dag blevet midlertidigt ansat i 
SFO. Der skulle være en isoleret container-løsning på vej til 
legeredskaber. Der er aktuelt 18 børn i SFO. 
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Skolen: Der er ingen børn i nødpasning på skolen. Der er etableret 
nødundervisning på skolen for en mindre gruppe børn – der 
iværksættes individuelle tiltag i hvert enkelt tilfælde. 
Specialundervisningen har været i gang i hele nedlukningsperioden. 
Lærerstilling er i øjeblikket opslået. En pædagogisk assistent er i dag 
ansat som støttepædagog på skolen i en kombinationsstilling med 
SFO. Teams er nu efter en del opstartsvanskeligheder kommet i 
gang. 
 

5. Andre 
Intet. 

 
Referatet godkendt. 
 

3. 19.25-19.50 Læsø Skole for Fremtiden (O) – 5 min. pr. gruppe 
Kort status fra arbejdsgrupperne vedr. forslag til skolerenoveringen 

 SFO - Rasmus, Susan, Stina, Karin 
Oplæg fra møde med det politiske udvalg i eftermiddags gennemgås. 

 Bibliotek, Ungdomsskole, fælleslokaler – Karin 
Oplæg fra møde med det politiske udvalg i eftermiddags gennemgås. 

 Undervisningslokaler – Kirsten 
Udsættes til næste møde pga. afbud fra Kirsten 

 Uderummet - Ole, Rasmus, Susan, Stina, Anne-Mette 
Oplæg fra møde med det politiske udvalg i eftermiddags gennemgås. 

 Understøttende rum – Ole, Anne-Mette 
Oplæg fra møde med det politiske udvalg i eftermiddags gennemgås. 

 
Referatet godkendt. 
 

4. 19.50-20.00 Navngivne bestyrelsesmedlemmers udtalelser i referater (B) 
 
Hvor vidt skal bestyrelsesmedlemmers udtalelser på møder skal fremgå af 
referater med navns nævnelse. 
 
Det besluttes, at bestyrelsesmedlemmers udtalelser ikke føres til referat med 
navns nævnelse. Ole Lind er uenig i denne beslutning. 
Bestyrelsesmedlemmer kan dog til enhver tid bede om at blive ført til referat 
med navns nævnelse. 
 
Referatet godkendt. 
 

5. 20.00-20.15 Budgetopfølgning SFO og Børnehus (O, B) 

 Gennemgang af budget 2020 SFO 
Leder af SFO gennemgår budgetopfølgning. Budgetopfølgningen 
godkendt. 

 Gennemgang af budget 2020 Børnehus 
Leder af Børnehus gennemgår budgetopfølgning. 
Budgetopfølgningen godkendt. 

 
Referatet godkendt. 
 

6. 20.15-20.25 Eventuel flytning af dele af skoleelevers sommerferie til vinterhalvåret (B) 
 
Formand og næstformand foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som 
kommer med et oplæg til bestyrelsen om konsekvenser af/muligheder i en 

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


 

Læsø skole 
tlf. 96 21 31 30 

Skolens hjemmeside 
www.laesoeskole.skoleintra.dk 

E-mail. skolen@laesoe.dk 

Læsø Børnehus 
tlf. 98 49 14 78 

 

 

eventuel flytning af ferien. 
Eva, Rasmus, Peter og Anne-Mette melder sig til arbejdsgruppen. Rasmus 
indkalder til et møde på Teams i løbet af en uges tid. 
 
Referatet godkendt. 
 

7. 20.25-20.50 Forældretilfredshedsundersøgelse (O) 
Opfølgning på hovedpunkterne af drøftelserne i forbindelse med oplæg om 
forældretilfredshedsundersøgelsen på december-mødet: 

 Information fra skolens administration og lærere til forældre 
Informationsflowet fra skole til forældre bliver drøftet på et kommende 
pædagogisk rådsmøde med henblik på fælles retningslinjer herfor – 
bestyrelsen bliver orienteret efterfølgende. 
 

 Mobning 
Der er blevet arbejdet meget med elevtrivslen i løbet af de seneste to 
år bl.a. gennem rettighedsrådet. Skolen mangler at få udarbejdet en 
antimobbestrategi, hvilket var planlagt at blive skudt i gang på en 
trivselsdag i foråret 2019. Skolenedlukning samt efterfølgende 
restriktioner fik dog sat en bremse i det forløb. Det står øverst på 
prioriteringslisten så snart, skolen har mulighed for at gennemføre en 
trivselsdag for hele skolen. Bestyrelsen er enig med skoleleder i, at 
det er vigtigt, at der forud for en nedskrevet antimobbestrategi har 
været en proces blandt både elever og medarbejdere på skolen, så 
alle har ejerskab til den før eventuel godkendelse i bestyrelsen. 

 

 Trivsel blandt elever 
Bestyrelsen opfordres til at orientere sig på skolens hjemmeside i den 
seneste kvalitetsrapport samt de sidste tre års trivselsundersøgelser 
blandt eleverne. Bestyrelsen bliver orienteret af skoleleder, når den 
næste trivselsundersøgelse er gennemført – forventeligt i løbet af 
foråret 2021. 

 
Referatet godkendt. 
 

8. 20.50-21.00 Eventuelt 
Intet. 
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