Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 08. april 2021
Kl.: 17.00 – 18.45

Ordstyrer: Morten
Fraværende: Bjarke

DAGSORDEN:
Nummer
699

Emner

Elevrådet

Forventet tid
5 minutter

Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. Elevrådet
arbejder på at lave en quiz, som alle klasserne kan deltage i med fokus på
klassefællesskabet.
700

Godkendelse af referat

5 minutter

Referatet fra den 4/3-21 er godkendt uden bemærkninger.
701

Ansøgning vedrørende forkortet skoledag

10 minutter

Med omlægningen af timer sigter skolen mod, at kunne fortsætte det ekstra
arbejdet med klassens faglige progression og trivsel.
Skolebestyrelsen ansøger om forkortet skoledag for eleverne på 4.-9. årgang
med to timer om ugen som veksles til to-voksenundervisning.
702

Timefordelingsplan

10 minutter

Orientering om timefordelingsplanen til skoleåret 21/22.
Timefordelingen er godkendt.
703

Konfirmationsforberedelse
Orientering vedrørende samarbejde med Langå Kirke
Skolen har holdt et koordineringsmøde om samarbejdet for kommende
skole- og konfirmationsår. Det gode samarbejde fastholdes både på 7.
årgang og for mini-konfirmanderne på 3. årgang.

Pause

10 minutter

Nummer
704

Emner

Genbesøg af vores principper

Forventet tid
30 minutter

I forbindelse med årshjulet er det tid til at se på principperne på Langå skole.
Udgangspunkt er, at vi ser på de principper, vi har i forvejen.
Svømmeprincippet er vedhæftet. Se også hjemmesiden.
Den opdaterede udgave af princippet sendes ud sammen med referatet.
705

Covid-19

5 minutter

I forbindelse med årshjulet er det tid til at se på principperne på Langå skole.
Udgangspunkt er, at vi ser på de principper, vi har i forvejen.
Svømmeprincippet er vedhæftet. Se også hjemmesiden.
Den opdaterede udgave af princippet sendes ud sammen med referatet.
706

Meddelelser fra skoleledelsen

5 minutter

Lejrskole
Lejrskolen for 9. årgang er aflyst, men som alternativ laves en fed afslutning i
den sidste skoleuge. For både 3. og 6. årgang afventer vi de kommende
retningslinjer ift. mulighederne

Økonomi fra toget
Laver en AULA-tråd med brainstorm frem til næste, møde hvor punktet
behandles.

Den nye økonomiske tildelingsmodel og budgettet for 2021
Skolen har endnu ikke fået den endelige udgave af budgettet for 2021.

Vild med vilje omkring skolen
Sammen med Vej og Park skal førskolen og 0. årgang planter vilde blomster
på skolens område i næste uge.
9. klassernes dimission er nu planlagt til torsdag den 24. juni.

Jesper P. deltager som repræsentant fra skolebestyrelsen.

707

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Godt at 5.-9. årgang er kommet tilbage på skolen halvdelen af tiden. Et
vigtigt skridt på vejen tilbage til en normal skoledag.
Både elever og personale er gode til at omstille sig til, også til denne udgave
af, genåbningen, men det kræver energi og planlægning hver gang.
Det kræver meget koordinering både at have undervisning fysisk på skolen
og online.
Godt at have flere kollegaer tilbage på skolen.
Der er taget hul på arbejdet med fagfordelingen for kommende skoleår.

5 minutter

Nummer

708

Emner
Der er planlagt en pædagogisk diskussion af, hvordan klasselæreropgaven
fremadrettet skal være på Langå Skole.

Meddelelser fra formand og medlemmer
Modtaget en invitation til skolebestyrelsen om et kaffemødet med Steen
Bundgaard, Udvalgsformand for Skole og Uddannelse, og Michael Maaløe,
direktør Børn og Skole

Næste skolebestyrelsesmøde 11.05.2021

Forventet tid

5 minutter

