Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. november 2020

Kl. : 17.00- 19.00
Personalerummet på skolen 
ORDSTYRER: Bjarke
Fraværende: Morten

REFERAT:
656.

657.

658.

659.

660.

Godkendelse af referat
- Referat godkendt.
Elevråd
Orientering fra elevrådet. Besøg af Anna 9. klasse og Malou 5. klasse
- Elevrådet har valgt undervisningsmiljørepræsentanter.
- Deltager i virtuel generalforsamling.
- Elevrådet har drøftet hvor lang tid eleverne har til at spise
madpakker. Udskolingen har fået lidt længere tid til at spise i, så
man har 10 min. mere til at spise madpakken færdig. Eleverne er
gode til at overholde de nye regler, og stemningen er blevet
bedre.
Parkeringsplads og toget
Information og beslutning. Se bilag.
- Togets venner vil ikke længere bistå vedligehold af skolens tog,
som er under forfald. Toget er gennemtæret og i ringe stand.
En enig bestyrelse vedtager, at toget skal fjernes fra skolen. Der
er indhentet tilbud på afhentning af toget, som kan give skolen et
mindre beløb. Der drøftes i bestyrelsen, hvad dette beløb kan
bruges til. Dette drøftes igen, når toget er afhentet og skolen har
fået beløbet for toget. Bestyrelsen ønsker at beløbet skal bruges
til noget, som kan komme alle elever til gode.
- Skolen har været til et byggemøde med kommunen angående
kommende parkeringsforhold ved skole og børnehave. Skolen har
accepteret at betale halvdelen af ekstra udgiften til etablering af
parkeringspladsen på 200.000kr. Herudover, så er der indsendt
forslag til forbedring af tilkørselsforhold og trafiksikkerhed, men
dette er endnu ikke behandlet.
Støtteforeningen Langå Skole
Information og beslutning. Se bilag
- Støtteforeningen nedlægges og foreningens beløb fordeles på alle
skolens klasser. Skolebestyrelsen opfordrer til, at beløbet går til
en social aktivitet i klassen.

Forventet tid
5 min.

10 min.

25 min.

20 min.

Pause

15 min.

Status økonomien 2020
Orientering og gennemgang af skolens økonomi.
Skolen holder det forventede samlede budget.

10 min.

661.

662.

663.

664.

Meddelelser fra skoleledelsen
- Covid19 opdatering:
Brobygning er aflyst for udskolingseleverne og der arbejdes på
digital præsentation af dette. Julefrokosten er aflyst for skolens
ansatte – her undersøges andre sociale alternativer. Visirer er
udleveret fra forvaltning og personalet kan vælge at bruge disse.
- Jubilæums kunstprojekt.
Der søges i flere fonde, så projektet kan blive en realitet.
Kunstprojektet tager udgangspunkt i skolens gamle gulve fra
gymnastiksalen.
- Status suppleringsvalget
To kandidater har meldt sig til valget og der afholdes valgmøde d.
3/11 2020.
- Der er indkøbt flere sikringsskabe sådan at sikkerheden og
tilgængeligheden er i top for F og G-gangens klasser (5.-9.
årgang).
- Der er udsendt informations til skolens forældre på 6. til 9.
årgang om it-udstyr i undervisningen. Vi afventer
tilbagemeldingerne sådan at skolen kan komme i mål med
fordelingen af skole-Chromebooks på disse årgange.
- Montering af nye døre. Skolen har fået monteret nye døre med
automatiske låse, som kan styres centralt.
- Skolen er udvalgt til projektet ”Målet af sundhed”. Fonden
Randers FC står bag projektet og det er målrettet 6. klasses idræt.
- Gadens gourmet har fremsendt tilbud til skolen angående
skolemad.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
- Der er stadig mange restriktioner omkring Covid19, men skolens
ansatte arbejder hver dag for en tryg skoledag for eleverne.
Lærerne er blevet tilbudt visirer
- Implementering af ny arbejdstidsaftale for lærerne. Der er afholdt
webinar for ledere og TR, og processen omkring den lokale
implementering er startet.
- Der afvikles skole/hjem samtaler på skolens elever, og disse
foregår efter anbefalingerne mht. afstand og hygiejne.
Meddelelser fra formand og medlemmer
- Dialogmøde med skole og uddannelsesudvalget er udsat og der
arbejdes fra forvaltningens side omkring digital afvikling.
Valgbestyrelsen forbereder opstillingsmødet

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 15. december 2020
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