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                             Bestyrelsesmøde 
Den 30. september 2020 

Kl. 19.00-21.00 
Afbud fra: 
Fraværende uden afbud:  

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.03 Godkendelse af referat fra den 20.08.2020 (B) 

Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at bestyrelsen var 
beslutningsdygtig på forrige bestyrelsesmøde, idet elevrådsrepræsentanterne 
er stemmeberettigede. 
 

1. 19.03-19.05 Godkendelse af dagsorden (B) 
Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at det er bestyrelsesformanden, 
der beslutter, hvornår bestyrelsesmøderne skal afholdes, hvorfor tidspunktet 
for mødet ikke er en bestyrelsesbeslutning.  
Da et bestyrelsesmedlem har bedt om at få tidspunktet til drøftelse på 
dagsordenen, ser formanden ikke, at der er noget til hinder for, at det kan 
tages op til drøftelse. 
Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at der er punkter fra forrige møde, 
der ikke er på dagsordenen i dag – formanden oplyser, at disse må udgå af 
hensyn til mødets tidsramme. 
 

2. 19.05-19.25 Bestyrelsesarbejdet i 2020/21 (O) 
Velkommen til nye fællesbestyrelsesmedlemmer. 
Formanden redegør for forventninger til bestyrelsesarbejdet samt 
bestyrelsens kompetencer og prioriteringer. 
Det forventes, at bestyrelsen kommer til at bruge en del opmærksomhed på 
den kommende proces omkring Læsø Skole som en profilskole. 
Formanden redegør kort for baggrunden for projekt ”Læsø Skole for 
Fremtiden”. 
Bestyrelsens arbejde er af principiel karakter - den pædagogiske og den 
økonomiske ledelse har pædagogisk leder Karin Skov Jerup og skoleleder 
Anne-Mette Reeckmann ansvaret for. 
Reglerne for tavshedspligt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet præciseres. 
Alle personsager er der fuldstændig tavshedspligt omkring, fra øvrige sager 
er det referere egne holdningen, men ikke hvad andre har sagt på mødet. 
 

3. 19.25-19.35 Konstituering af fællesbestyrelsen (udsat punkt fra forrige møde) (B) 
Jakob Altenborg genopstiller til formandsposten og Susan Poulsen til 
næstformandsposten.  
Bestyrelsen bakker op om genvalget af Jakob Altenborg som formand og 
Susan Poulsen som næstformand. 
 

4. 19.35-19.55 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

 

Læsø Børnehus 

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 

 

 

1. Formanden              
Bestyrelsen er blevet inviteret til møde omkring kommuneplanstrategi. 
Formanden gør opmærksom på, at bestyrelsens deltagelse til dette 
møde er vigtig ift. at få indflydelse – hele bestyrelsen behøver dog 
ikke deltage. Det besluttes at maile eventuelle kommentarer til 
planstrategien til resten af bestyrelsen, så det sikres, at alt kommer 
med. 
 

2. Elevrådet 
Lærerne har drøftet elevrådets ønske om, at eventuelle sukkervarer, 
der bliver indkøbt af lærere til møder/arrangementer ikke bæres 
synligt for eleverne til skolen. Der er fuld læreropbakning til at være 
opmærksomme på det, og til at de voksne skal være gode 
rollemodeller for eleverne. Lærerne vil gerne have en tilbagemelding 
fra eleverne, hvis det ”smutter” for dem. 

 
3. Medarbejdere 

a. Børnehuset 
Børnene er blevet delt på legepladsen igen efter indvielsen af 
det nye, hvilket har givet lidt mere ro. Vuggestuen arbejder 
med at etablere sproglige læringsrum. 
 

b. Skolen 
I morgen er der børnetopmøde on-line for rettighedsrådet 
hele dagen. Rettighedsrådet er meget optaget af klima – der 
skal også tænkes trivsel ind i rettighedsrådsarbejdet. I uge 44 
og 45 starter nogle lærerpraktikanter. Foredrag af en 
misbrugskonsulent for udskolingen blev aflyst pga. 
rengøringssituationen – der arbejdes på en anden aftale. Der 
er skolernes motionsdag i næste uge – sundhedsemneugen 
er grundet Corona-opblussen udskudt til uge 2. 
 

4. Ledelse 
Børnehus: Det er ikke altid muligt at opretholde fuld vikardækning i 
tilfælde af sygefravær – der begynder dog snarest at komme nye 
børn, hvilket vil påvirke normeringen positivt. Sprogscreeninger er 
udsat grundet Corona. Der kommer muligvis en folkeskolepraktikant 
efter efterårsferien. 
 
SFO: Der er fortsat en langtidssygemelding blandt pædagogerne. 
SFO mangler opbevaringsrum til nogle ting grundet inddragelse af 
lokaler til andet formål. Nogle aktiviteter aflyses i efterårsferien, fordi 
det ikke kan afholdes inden for pga. Corona. Ligeledes aflyses en tur 
til fastlandet.  
 
Skolen: Idet medarbejdere ofte testes for corona, når de er 
syge/forkølede, forlænges deres fravær betragteligt, hvilket gør 
vikarsituationen vanskelig at løse – der er derfor slået en kortvarig 
stilling op, som rummer en del vikarlektioner – trods pres hersker der 
en god korpsånd blandt personalet. Der er påbegyndt 
medarbejderudviklingssamtaler. Lejrskolen til Skagen forsøges at 
blive flyttet grundet Corona-restriktioner. Udfordringer med den nye 
hjemmeside, hvor dokumenter, der er blevet lagt op, er ”forsvundet”, 
som Aula ikke vil hjælpe med - måske dog mod betaling. 
 

5. Andre 
Intet. 
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5. 19.55-20.05 Mødetidspunkt (punktet drøftet på forrige møde, beslutning udsat) (B) 
Tidspunktet for bestyrelsesmøderne kl. 19-21 fastholdes. 
 

6. 20.05-20.30 Budget v. Ole Lind – Social- og sundhedsudvalgsformand Lone Broe 
Christiansen og socialchef Lotte Keller Christensen deltager under dette 
punkt (D) 
Bestyrelsen kan vedtage nogle principper, man ønsker at prioritere – men 
bestyrelsen kan ikke fordele budgetposter og kan ikke udarbejde regnskaber. 
Budgetter godkendes på baggrund af disse principper. På baggrund af 
lovgivning og fra bestyrelsen fremsendt timetildeling tildeles skolen politisk et 
lønbudget. Fællesbestyrelsen har intet at gøre med lønbudgettet og har ikke 
lov til at drøfte det i bestyrelsessammenhæng. Man kan søge aktindsigt som 
privatperson, men disse oplysninger må ikke bruges/italesættes i 
bestyrelsessammenhæng. Men alle andre poster i budgettet har bestyrelsen 
mulighed for at påvirke ved at udarbejde principper for udmøntningen. 
At budgetterne ser ud, som de gør, er almindelig kommunal praksis. De er i 
udgangspunktet fremskrevne, hvorfor tallene ser ud, som de gør – andre 
årsager er rent tekniske. 
Lærerne oplever, at de nuværende budgetter er meget gennemsigtige for 
personalet at arbejde i, ligesom det er tidsbesparende at lærerne har et vist 
råderum selvstændigt at tage stilling til anvendelsen af. 
Dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget omkring budgettet var meget 
oplysende for bestyrelsen, ligesom de løbende budgetopfølgninger ved 
ledelsen kan give svar på eventuelle spørgsmål. 
 

7. 20.30-20.50 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Oplæg fra arbejdsgruppen (Susan Poulsen, Stina Andersen, Jakob 
Altenborg) – Susan har udarbejdet en powerpoint. 
 

8. 20.50-21.00 Eventuelt  
Punkt til et kommende møde: Kan det lade sig gøre at have sommerferie på 
et andet tidspunkt/flytte noget af sommerferien? 
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