Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 15. december 2020

Kl. : 17.00- 19.00
I personalerummet  - ændret til et
online møde

ORDSTYRER: Jesper
Fraværende: Anne Julie og Bjarke

REFERAT:
665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

Præsentation af ny leverandør af mad til Langå Skole
Christian fra Gadens Gourmet præsenterede deres skolemadskoncept.
Det er muligt at starte konceptet op på Langå Skole lige efter nytår.
Der gives en tilbagemelding til Gadens Gourmet i morgen.
Elevrådet
Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode.
Punktet udsat pga. Covid19-restrikstioner.
Vi kan glæde os til høre mere om elevernes arbejde med FN’s
verdensmål.
Evaluering af Brix og beslutning vedrørende fremtidige leverandør.
Brix har sat leveringerne på pause i december.
Gennemgang af erfaringerne med Brixs skolemaden både fra elev-,
personale- og forældreperspektiv.
Beslutning om ikke at genoptage samarbejdet med Brix i denne omgang.
Ledelsen kontakter Gadens Gourmet om opstart efter nytår. Aftaler et
evalueringsmøde om ca. et halv års tid.
Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger på det online møde.
Præsentation af nyvalgt medlem af skolebestyrelsen
Velkommen til Heidi Fonnesbek som blev valgt på valgmødet den 5.12.
af den nedsatte valgbestyrelse. Heidi gav en kort præsentation af sig selv.
De tre øvrige kandidater fra suppleringsvalget er klar på suppleantlisten.
Trafikforhold ved Langå Skole
- Orientering om etablering af p-plads
- Til- og frakørsel forhold til Langå skole
- Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. næste møde
Præsentation af den seneste udgave af tegningen over p-pladsen. Der er
fokus på trafiksikkerhed og belysning.
På det kommende bestyrelsesmøde har vi inviteret to repræsentanter fra
Trafik og veje til en diskussion om til- og frakørslen ved skolen og
børnehaven.
Præsentation af skolekorridorerne ved Langå Skole ift. sikker skolevej.
Jesper P., Peter og Morten er nedsat som trafikudvalg.
Orientering om arbejdet og præsentation af skolens aftalemål for
2021 og 2022
Orientering om opstart på arbejde vedrørende tiltag.
Dialogmødet med politikkerne er blevet aflyst pga. Corona-restriktioner
to gange.
Præsentation af skolens aftalemål for de kommende skoleår som sendes
ind til politisk behandling. Skolens aftalemål er behandlet i MED-
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udvalget. Vi har fokus på at lave forbedringer og ikke bare forandringer
med vores indsatser.
Skolens aftalemål er lavet på baggrund de fælles kommunale politiske
vedtagne budgetmål der handler om:
- Elevtrivslen øges
- Elevfraværet mindskes
- Optagelsesprocenten på distriktsskolen hæves
Årsberetningen - Hvordan skal vi afholde den i år?
En præsentation lægges op på AULA også med kontaktoplysningerne på
672. skolebestyrelsesmedlemmerne.
Line og Heidi skriver udkast som behandles på kommende
skolebestyrelsesmøde.
COVID-19 - Sidste nyt.
5.-9. årgang er sendt hjem og har online undervisning fra i mandags.
673.
Satellitten og SFO fortsætter som normalt.
Der har pt. ikke været tilfælde af smitte på skolen.
Meddelelser fra skoleledelsen
- Invitation til oplæg på skolen
- FN´s verdensmål herunder samarbejde med Vild med vilje
- Skolebestyrelsens arbejdslørdag (herunder forslag til indhold)
- Specialaktør på Langå skole
- Punkter til kommende møder
1. Skolefoto
2. Gennemgang af principper
-Skolebestyrelsen inviteres til oplæg sammen med Munkholm Skolen
674. med Rune Kappel den 13. januar 2021 fra kl. 17.30. Håber at det kan
gennemføres for Corona-retningslinjerne.
-Skolen indgår i samarbejdet med lokalt Vild med vilje-projekt for at øge
biodiversiteten.
-Ledelsen kommer med et udspil på en arbejdslørdag i marts
-Der er to medarbejdere, en pædagog og en lærer fra Satellitten, der
deltagere i den kommunale specialaktør-uddannelse.
-Inviterer den lokale kunster Ida Maria Lebech med på et af de
kommende skolebestyrelsesmøde for at hun selv kan præsenterer hendes
bud på et jubilæums kunstværk.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
675.
Nedlukningen og online undervisningen fylder det meste nu.
Meddelelser fra formand og medlemmer
676. Formanden og skolen er blev kontaktet af Randers Amtsavis angående
flytningen af toget.
Efter mødet serveres en juleplatte
Desværre ikke julehygge i år.
Næste skolebestyrelsesmøde 27.01 2021
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