Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 22. august 2019

Kl. : 17.00-19.00
I personalerummet på A-gangen
ORDSTYRER: Peter
Fraværende: Jan, Bjarke

DAGSORDEN:

589.

590.

Elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever.
Igen elevrådsrepræsentanter i dag.
Skoleårets første elevrådsmøder er afholdt tidligere i dag. Formanden fra
Mellemtrinnets elevråd er Lea fra 4.A og for Udskolingens er det
Alberthe fra 9.A. Alberte og Anna Petrea, 8.A, er skolens repræsentanter
i det fælles kommunale elevråd.
Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet.
Skolemad på Langå Skole
Status: LIC er i uge 32 sprunget fra aftalen om at stå for skolemaden. Det
er på mødet besluttet, at vi fortsætter med udskolingen fortsat kan købe i
LIC. Der er pt. ingen skolebod til indskoling og mellemtrin.
Mælkeordningen fortsætter med 8. årgang som hjælpere.

Forventet tid

10 min.

5 min.

Elever og forældre har efterspurgt en ny skolebodsordning. Sundt og
godt alternativ er det efterspurgte.
Lottes Gårdbutik har henvendt sig udbringning af brød og frugt.

591.

Overvejelser:
Andre skoler har abn.-ordningen fra eksterne leverandør?
Hvordan skal vi forholde os til udskolingens indkøb i LIC? Skal vi have
kontakt til LIC?
Hvordan sikres information til forældregruppen?
Køkkenet ved festsalen – hvilken status har lokalet i forhold hygiejne
godkendelser?
Kan vi nedsætte en gruppe i skolebestyrelsen der ser på de forskellige
muligheder?

20 min.

Aftaler:
Jesper kontakter Lotte.
Peter laver udkast til forældreskriv som sendes ud efterfølgende.

592.

Orientering omkring SFO på specialklasseområdet
Siden sidste skolebestyrelsesmøde har byrådet besluttet at Satellitten har
ændret status fra et heldagstilbud til specialklasser med SFO.
Denne ændring betyder 280.000kr. mindre i den økonomiske tildeling til
skolen.
Der er pt. tilmeldt 13 elever i SFO i satellitten. Det betyder, at der bliver
en mindre økonomi på skolen.

10 min.

593.

Der er MED-møde i næste uge hvor konsekvenserne af den mindre
økonomi behandles ud fra gældende retningslinjer.
Orientering omkring økonomi
Resultatet for 2019 er pt. 234.670kr.
Hvis der fortsat er et økonomiske råderum længere hen på kalenderåret
prioriteres undervisningsmiljøet.
Pause

Indhold på Arbejdsdagen 21/09 2019 kl. 9-15 på Langå Skole
Programmet:
- Skole og forældre holder oplæg om skolebestyrelsesarbejdet
generelt.
594.
- Gruppearbejdet med de lokale spørgsmål fra
Forældretilfredshedsundersøgelsen fortsættes.
- ”Vores fisk” fra Skolebestyrelsen i Spil.
- Information til forældregruppen fra arbejdsdagen.
Meddelelser fra skoleledelsen
- Valgfag. Startes op i morgen fredag. De fire praksisfaglige
valgfag er oprettet. Langt de fleste elever har fået deres første
prioritet.
- BDO tilsyn på skoleområdet i Randers kommune. Har set på
områder hvor kommunen kan spare penge. Har set på
organisering i skoleforvaltning fx i forhold til PPR. Har set på de
kommunale specialskolers elevpris.
- Skolens 50 års jubilæum afvikles i august eller september 2020,
altså i opstarten af kommende skoleår. Medtænk hvordan
595.
skolebestyrelsen kan deltage.
- For at understøtte undervisningsmiljøet i udskolingen har vi
indkøbt lockers til 7.-9. årgangs elever.
- Vil nævne at der har været en artikel i Randers Amtsavis om
toiletforholdene på skolen. Det er de toiletforhold vi allerede har
renoveret.
- Skolen har fået nyt rengøringsselskab ved starten af dette skoleår.
KN Rengøring har vundet udbudsrunden.
- Personalets sygefravær er samlet faldende og under det
kommunal gennemsnit på skoleområdet.
- Skolebørn, bladet fra Skole og Forældre, er kommet til skolen.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Har taget godt hul på skoleåret. Havde en god forberedelsesuge inden
eleverne kom i skole.
Personalet i Satellitten er meget spændte på hvad konsekvenserne bliver
efter ændringen fra heldagstilbud til Skole med SFO.
596.
Der er startet fem nye medarbejder i Satellitten samt en på skolen til
dette skoleår.
Uge 38 – temauge – med fokus på Langå by. På historien, naturen,
foreningerne, virksomheder og meget mere. Fokus på oplevelser og at
bruge byen og lokalområdet.
Meddelelser fra formand og medlemmer
597. Mail fra Skole og Forældre om tilbud om deltagelse på landsmødet i
Nyborg.
Evt.
598. Skolepatruljen kan måske med fordel give bilisterne tydeligere signaler
ude på togsiden samt holde fokus på opgaven på bussiden.
Næste møde lørdag 21/09 2019

10 min.

15 min.

20 min.

10 min.

5 min.

5 min.

5 min.

