
 Skolebestyrelsesmøde 
 Torsdag den 04. marts 2021 

 Kl.: 17.00 – 18.45 

 

Ordstyrer: Keld 

Fraværende: Line, Bjarke og Morten 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

688 
Elevrådet 
Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. Ikke noget 
nyt i dette møde. 

5 minutter 

689 
Godkendelse af sidste referat 
Der er ingen bemærkninger, så referatet er godkendt. 

5 minutter 

690 
Besøg af kunstner i forbindelse med udsmykning af festsal 
Ida Marie præsenterer sit bud på et jubilæumskunstprojekt til skolen i 

forbindelse med 50 års jubilæum. Skolen undersøger, om der er klasser eller 

billedkunsthold, der kan indgå i et samarbejde med Ida Marie. Et 

samarbejde der giver eleverne indblik i hele skabelsesprocessen af et 

kunstværk, erfaring med at arbejde med lignende materialer. Samarbejdet 

kan evt. også bruges som inspirationsmateriale til lokal crowdfunding med 

skolebestyrelsen som afsender. 

Skolen går videre med den formelle undersøgelse af regler og muligheder 

for en kommunal institutions deltagelse i crowdfunding og sikkerheden 

omkring indsamlede beløb. 

30 minutter 

691 
Trafikforhold ved Langå Skole 
Sidste Nyt. Arbejdet med P-pladsen nærmer sig sin afslutning. Der mangler 

pt. Det sidste med lyset og nyt slidlag på den sidste halvdel. 

5 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

692 
Skolefoto 
Information. Der er kontakt med nuværende skolefoto-firma også i 

kommende skoleår. I løbet af kommende skoleår tages punktet op igen med 

tilbud fra flere skolefoto-udbydere. 

10 minutter 

 
Pause 

 

693 
Genbesøg af vores principper 
Punktet er udsat til næste møde. I forbindelse med årshjulet, så er der tid til 

at se på principperne på Langå Skole. Udgangspunkt er, at vi ser på de 

principper, vi har i forvejen. 

 

694 
Covid-19 
Sidste nyt. Udvidede punktet til også at handle om den generelle trivsel for 

de klasser, der fortsat kun har online-undervisning. 

Kort gennemgang af dagligdagen på skolen mht. test, lokaler, indgange, 

toiletter samt udeområde. 

I personalegruppen er der sat fokus på klassernes online skoledag og 

alternative aktiviteter der skaber variation og trivsel. 

Der aftales, i hvert klasseteam sammen med forældre og elev, individuelle 

tiltag og løsninger for de særligt sårbare elever. 

Udvalgte pointer fra samtalen: 
1. Opfordring til en ekstra opmærksomhed på trivselsarbejde for alle 

elever og klassen som helhed – særligt i de klasser der stadigvæk har 

online undervisning. 

2. Den varierede undervisning opleves som motiverende for de online 

elever – der efterhånden godt kan kæmpe lidt med det. 

3. Selve spisetiden er stadigvæk vigtig for eleverne både ved online og 

fysisk undervisning. 

4. Husk information til forældrene om indsatserne. 

25 minutter 

695 
Ansættelser 
Orientering og godkendelse. Lene Skovgaard pr. 1. marts og Mona Sørensen 

pr. 1. april godkendes til fastansættelse. Lene Jepsen er ansat som 

barselsvikar pr. 1. marts. 

5 minutter 

696 
Meddelelser fra skoleledelsen 

1. Arbejdet med planlægning af skoleåret 21/22 er godt i gang. 

2. Børnehaven er, ved udgangen af februar, flyttet fra SFO-lokalerne og 

op i deres nye fælles institution. 

5 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

3. Førskolegruppen er kommet godt fra start pr. 1 marts. Stor ros til 

forældrene og personalet for at få den Corona-anderledes opstart til 

at fungere så godt. 

4. Skolemaden fra Gades Gourmet er startet op for de elever, er er 

fysisk på skolen. 

5. Opstarten af projektet ”Målet er sundhed”, som skolen deltager i 

sammen med Randers FC, er udskudt til kommende skoleår. 

697 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Hverdagen på skolen fungere godt med de fysiske rammer der er klassevis 

samt med SFO og førskole. 

Personalet er opmærksom på det sociale i klasserne både det fysiske og 

online klassefællesskab. 

Kollegialt ser de hellere ikke så meget til kollegaerne og savner det. 

5 minutter 

698 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Ingen nye meddelelser denne gang. 

5 minutter 

Næste skolebestyrelsesmøde 08.04.2021 


