
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Peter 

 

Fraværende: Alice og Heidi 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

639. 
Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet. 
5 min. 

640. 

Ny tildelingsmodel på skoleområdet 

Hørringsmaterialet, findes i dette link: 

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/ny-

tildelingsmodel-til-folkeskolerne/ 

 

Vedhæftet er der udarbejdet en kladde som vi evt. kan arbejde videre 

med. 

 

Udarbejdelse af høringssvar. 

Ledelsen indsender det færdige samlede høringssvar fra skolebestyrelsen 

og MED-udvalget. 

 

55 min. 

 Pause 15 min. 

641. 

Orientering om Lokal udmøntningen af den kommunale beslutning 

om 1 device til hver elev fra 6. – 9. klasse på Langå skole. 

Der er fra skolebestyrelsen opbakning til den valgte strategi med at it-

udstyret bliver sikkert opbevaret på skolen i sikringsskabe tæt ved 

undervisningslokalerne og med opladning. 

 

10 min. 

642. 

Jubilæum 

Info til alle 

Uge 38 er temauge med fokus på skolens 50 års jubilæum. 

Planlægningen er i gang. Der har været kontakt med en lokale kunstner, 

det bliver der måske arbejdet videre med til senere på skoleåret.  

Tanken med temaugen bliver skole i de 50 år som skolen har haft på 

matriklen. Årgangsopdeling af hensyn til Covid19-retningslinjer. 

Jubilæum primært for skolens elever og personale. 

  

Toget kommer på som et punkt på et kommende skolebestyrelsesmøde. 

5 min. 

643. 

COVID-19 

Sidste nyt. 

Næsten normal skoledag, ikke nødundervisning, men med ekstra fokus 

på håndhygiejne. Klassen/årgangen er den primære gruppe. Vi må bruge 

faglokalerne igen.   

Som retningslinje bliver eleverne på skolen og derfor kan eleverne ikke 

købe mad i hallens cafeterie. 

Lejrskolen for 6. årgang. Fælles forældremøde på torsdag. Information 

10 min. 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Mandag den 10. august 2020 

Kl. : 17.00- 19.00 
 

In real life  

 
 

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/ny-tildelingsmodel-til-folkeskolerne/
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/ny-tildelingsmodel-til-folkeskolerne/


om lejren, men også overvejelser omkring Covid-retningslinjer. 

Vigtigt med den grundige information til forældrene. 

 

644. 

Meddelelser fra skoleledelsen 

60 elever har tilmeldt sig fodboldlinjen til den første gang. 

Der tages hul på procedurerne for af afholdelse af et suppleringsvalg til 

skolebestyrelsen. Der mangler et medlem samt gerne to suppleanter. 

Første trin er en anmodning om at afholde suppleringsvalget. 

10 min. 

645. 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Det har været en god opstart på skoleåret i dag og personalet havde en 

god forberedelses uge i forrige uge. 

5 min. 

646. 

Meddelelser fra formand og medlemmer 

Vær obs. på kørepladerne i den midlertidige cykelsti foran 

børnehavebyggeriet. 

Morten og Peter deltager i dialogmøde med medlemmer af 

kommunalbestyrelsen om skolens aftalemål og økonomi. 

5 min. 

Næste skolebestyrelsesmøde 30.09 


