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                             Bestyrelsesmøde 
Den 25. november 2020 

Kl. 19.00-21.00 
Afholdes i byrådssalen på Kommunen 

 
Afbud fra: Eva Bernhagen, Anne Lauritzen 
Fraværende uden afbud:  

Program og dagsorden 
0. 19.00-19.05 Godkendelse af referat fra den 30.09.2020 (B) 

Et bestyrelsesmedlem udtrykker ønske om, at udtalelser føres til referat med 
navns nævnelse – drøftes under eventuelt eller på et senere tidspunkt. 
 

1. 19.05-19.10 Godkendelse af dagsorden (B) 
 Forslag om præsentation af bestyrelsesmedlemmerne under punkt 2. 
 

2. 19.10-19.20 Konstituering af fællesbestyrelsen (B) 
Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne. 
Velkommen til nye fællesbestyrelsesmedlemmer, Eva Bernhagen og Helle 
Madsen. 
Idet Jakob Altenborg udtræder af fællesbestyrelsen og dermed fratræder 
formandsposten, skal der ske en ny konstituering. 
Susan Poulsen vælges enstemmigt som formand. 
Rasmus Jacobsen vælges enstemmigt som næstformand. 
Hermed sikres det, at både skole og børnehus er repræsenteret i 
formandsskabet. 
 

3. 19.20-19.35 Nyt fra (O) 
Under punktet fremsættes korte faktaoplysninger. Der kan stilles korte 
opklarende spørgsmål 
 

1. Formanden              
Der har været afholdt møde i Bødehuset om renovering af og 
formidling om skolen med deltagelse af Rasmus, Ole, Susan og 
Peter. Drøftelse af input fra mødet. Det besluttes at drøfte den nyligt 
offentliggjorte forældretilfredshedsundersøgelse på et fremtidigt 
møde. 
 

2. Elevrådet 
Intet nyt. 
 

3. Medarbejdere 
a. Børnehuset 

Intet grundet afbud fra medarbejderrepræsentant. 
 

b. Skolen 
Omstillingsparatheden bliver udfordret i disse tider, hvor 
retningslinjer og restriktioner ændres ofte. 
Fjernundervisningen fungerede fint fra dag ét. 
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4. Ledelse 

Børnehus: 
Restriktionerne for de 7 Nordjyske kommuner på 
daginstitutionsområdet medførte behov for flere personaleressourcer 
og ekstra lokaler. Børnene er rigtig meget ude. Intention om at 
indkøbe nogle budcykler, som børnene kan transporteres på. En 
nyansat i barselsvikariat. 
 
SFO:  
En pædagog har fået andet job pr. 1. dec. – der er ansat en 
pædagogisk assistent midlertidigt. Der mangler fortsat 
opbevaringsmulighed til noget legetøj. 
 
Skolen: 
Arbejdsgrupperne omkring idéer til skolerenoveringen starter snart – 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke er tilmeldt en gruppe men gerne vil 
deltage i processen, kan ringe til Lotte Keller senest i morgen for 
tilmelding. Investering i undervisningsmateriale fra 0.-9. kl., som tager 
udgangspunkt i 24 universelle styrker med henblik på at styrke 
elevernes trivsel, tolerance for forskellighed og bevidsthed om egne 
ressourcer – der vil blive afholdt en kursusdag for lærere og 
pædagoger om anvendelsen af materialerne samt en workshopdag 
for hele skolen. Ekstra lærerressourcer i de naturfaglige fag i 9. kl. 
fortsætter skoleåret ud. Alle lokalaftaler og forhåndsaftaler i 
kommunen er opsagt – skoleleder er i dialog med Lærerkreds Nord 
om genforhandling. Nylig omstrukturering af specialundervisningen 
på skolen grundet tilgang af elever hertil. 
 

5. Andre 
Intet. 

 

4. 19.35-19.55 Strukturen i trivselsråd i børnehus og skole (D) 
Der er ikke et aktivt trivselsråd i børnehuset, og der hersker lidt tvivl om, 
hvordan det skal igangsættes. Forslag om, at en forældrevalgt fra bestyrelsen 
også sidder i et kommende trivselsråd. De forældrevalgte i bestyrelsen og 
børnehusets leder udarbejder en plan for processen. 
Trivselsrådene i skolen planlægger sociale arrangementer for eleverne, som 
lærerne nogle gange inviteres med til. Det er lidt forskelligt, hvordan det 
organiseres i de respektive klasser. 
Drøftes på et senere møde. 
 

5. 19.55-20.05 Bestyrelsens tilsyn med børnehus og skole (O, D) 
Pjece om bestyrelsens tilsyn med skolen omdeles.  
Det drøftes, om enkelt-bestyrelsesmedlemmer kan ønske at føre tilsyn i form 
af at overvære undervisningen i flere klasser uden, det er besluttet i 
bestyrelsen, idet et bestyrelsesmedlem mener, denne mulighed er 
lovbestemt. Skoleleder har afvist det pågældende bestyrelsesmedlems 
anmodning herom. 
Bestyrelsen ønsker, at der arrangeres et to timers kursus om 
tilsynsforpligtelsen for at få bedre forudsætninger for at tage stilling til 
opgaven. Skoleleder undersøger, om det kan lade sig gøre at få en konsulent 
fra Skole og Forældre til Læsø en eftermiddag kl. 15-17 eller 16-18. 
 

6. 20.05-20.20 Eventuel flytning af dele af skoleelevers sommerferie til vinterhalvåret (D, B) 
Skoleleder orienterer kort om mulighederne for at flytte en uge af 
sommerskoleferien til vinterhalvåret. Drøftelse og beslutning udsættes til et 
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senere møde. 
 

7. 20.20-20.40 Læsø Skole for fremtiden (D) (B) 
Hvornår og hvordan lyder startskuddet for bestyrelsens kampagne? 
Punktet udsættes. 
 

8. 20.40-20.50 Udskolingselevers alkoholforbrug i fritiden (D) 
Der arbejdes med oplysning om skadevirkninger af alkohol i SSP-regi samt i 
form af ad hoc foredragsholdere. 
Det vurderes ikke at være et stort problem i øjeblikket i forhold til 
udskolingselevers deltagelse i undervisningen. 
 

9. 20.50-20.55 Ekstra bestyrelsesmøde (B) 
Kan det lade sig gøre at finde en dato for et ekstra bestyrelsesmøde? 
Punktet udsættes. 
 

10. 20.55-21.00 Eventuelt 
Lærernes dag den 6. oktober blev glemt i år – forslag om at benytte en anden 
dag for at markere, at lærerne har ydet en stor indsats under corona-
perioden. 
Bestyrelsesmødet den 9. december starter kl. 18.00 med et kort 
bestyrelsesmøde og efterfølgende julefrokost-platte. 
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