
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Line 

 

Fraværende: Alice 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

632. 
Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet. 

 

5 min. 

633. 

Næste års planlægning i skolebestyrelsen. 

1. Tidspunkt og dato for møder/arbejdsdage. 

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 20/21. Tidspunkt kl. 17-19. Datoer: 

mandag d. 10.08, onsdag d. 30.09, tirsdag d. 03.11., tirsdag d. 15.12., 

onsdag d. 27.01., torsdag d. 04.03., torsdag d. 08.04., tirsdag d. 11.05., 

onsdag d. 16.06. 

Samt en arbejdslørdag den 24.10. kl. ca. 9-15 og så er det en mulighed at 

aflyse mødet den 3/11 

10 min. 

634. 

Status økonomi 2020 

Orientering fra økonomirapport. 

Status, for skolens samlede økonomi, er fortsat at resultatet bliver et lille 

overskud for 2020. 

 

10 min. 

635. 

Ny tildelingsmodel på skoleområdet 

Hørringsmaterialet, skulle vi modtage senest tirsdag d. 16 juni. Det 

kommer ud i vores skolebestyrelsesgruppe på AULA så snart vi har 

modtaget materialet. I forbindelse med materialet bliver der udarbejdet 

en film vi også skal orienterer os i. 

Udarbejdelse af høringssvar eller nedsættelse af arbejdsgruppe. 

 

Punktet behandles på skolebestyrelsesmødet den 10.08.20. 

Der kommer link til det samlede materiale i Skolebestyrelsens gruppe på 

AULA.  

Fristen for høringssvaret er den 14.08.20. 

Tildelingsmodellen skal træde i kraft til skoleåret 21/22. 

 

30 min. 

636. 

Trafikkorridor 

Orientering fra mødet. 

Jesper og Morten deltog i mødet. Tanken om trafikkorridor i Langå blev 

præsenteret samt fokus på de trafikale farlige steder. 

 

Der er udarbejdet et forslag til ensretning af trafikken på parkeringsplads, 

oprettelse af kys og kør-zone samt generel renovering. 

Børnehaveprojektet har en del af pengene til parkeringspladsen – den 

5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Onsdag den 17. juni 2020 

Kl. : 17.00- ? 
 

In real life  

 
 



sidste del af økonomien er der ansøgt om videre ind i forvaltningen. 

 

636. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

- Jubilæum 

Skolens udvalget mødes i uge 27. Udvalget kontakter efterfølgende 

kontaktpersonerne fra skolebestyrelsen. 

- Dialogmøde med skole og uddannelsesudvalget den 18.8.  

Peter er repræsentant sammen med Morten. 

- Fodboldlinjen på Langå Skole 

Skolebestyrelsen anbefaler at vi giver det et forsøg i kommende skoleår. 

 

10 min. 

637. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Der laves en samlet evaluering på hele coronaperioden. 

Er lige så stille på vej mod en mere normal skoledag. 

   

5 min. 

638. 
Meddelelser fra formand og medlemmer 

Ikke noget til dette punkt. 

 

5 min. 

639. 

Besøg af madleverandør til Langå Skole. 

Brix catering lokalt firma med lokaler i Hammel.  

Opstart på Langå Skole efter sommerferien med enkel frokostmenu.  

Information sendes ud til forældrene i ugen inden skolestart. 

Evalueringsmøde aftales til den 15.12. 

 

30 min 

Efter mødet bliver der serveret sommerfrokost 

Næste skolebestyrelsesmøde er i august 2020 

 


