Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 27. januar 2021
Kl.: 17.00 – 19.00
Ordstyrer: Morten
Fraværende: Heidi B

DAGSORDEN:
Nummer
677

Emner

Elevrådet

Forventet tid
5 minutter

Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. Elevrådet
har i den sidste periode arbejdet med trafik. De har sendt en udtalelse om
trafiksituationen ved skolen og trafiksikkerheden på skolevejen.
Elevrådet giver også udtryk for at savne fællesskabet på skolen.
678

Godkendelse af sidste referat

5 minutter

Referatet er godkendt uden bemærkninger.
679

Trafikforhold ved Langå Skole

30 minutter

Besøg af gæster fra kommunen. Dialog omkring skolekorridor, herunder
arbejdsgruppens spørgsmål. Fra forvaltningen, Veje og trafik, deltog Birgit
Berggrein og Alexander Svejstrup. De har ansvaret for arbejdet med
skolekorridor – en sikker skolevej for skoleeleverne i skoledistriktet – fra
boligområderne til skolen. Præsentationen af arbejdet med disse
skolekorridorer hvor der er fokus på trafiksikkerheden.

Nyt vedrørende Parkeringspladsen.
Den opdaterede tegning blev præsenteret.
680

Økonomi
Præsentation af årsresultat 2020:
2020 giver et driftsresultat tæt på 0. Der er overført økonomi fra de udsatte
lejrskoler. PLC-pulje samt salg af toget på i alt kr. 303.000 kr.

Præsentation af nuværende budgettal for 2021:
Information om den første udgave af skolens samlede budgettal for 2021.

20 minutter

Nummer
681

Emner

Skolekalender 2021/2022

Forventet tid
10 minutter

Til høring i skolebestyrelserne.
Hvis vi har ændringsforslag skal vi have dem på banen her.
Sender en bemærkning til kommende skoleårs kalender med to perspektiver
– et fra elev- og et fra forældreperspektivet.

682

Skolebestyrelsens arbejdslørdag

10 minutter

1. Drøftelse vedrørende flytning til næste skoleår
2. Forslag til ny dato (09.10.2021)
Arbejdslørdagen flyttes til den 9. oktober 2021
683

Skolebestyrelsens årsberetning

10 minutter

Status på arbejdet.
Udkastet godkendes og sendes ud på AULA til alle forældre.
684

Covid-19

5 minutter

Sidste nyt. Vi ser ind i en usikker periode i forhold til hvordan
retningslinjerne bliver.
Alle klasseteam har fokus på at komme ekstra omkring hvis der er elever der
er særlig sårbare i denne hjemme-undervisningsperiode.
685

Skole-foto

5 minutter

Næste skridt.
Kontoret indhenter tilbud og beskrivelse fra andre foto-firmaer.
686

Meddelelser fra skoleledelsen

10 minutter

1. Ejendomsservice udskifter gulv på D-gangen og i Satellittens pavillon
samt loft og lys i både klasselokalerne og PLC-lokalet på D-gangen.
2. Samarbejde med de lokale foreninger. Der er fx planer om udendørs
fitness og levet indledende snakke om fx en lokal foreningsdag.
Skolen ønsker at være mede synlig lokalt og bidrage til at skabe
rammerne for at byen præsenterer sig for skolens elever og byens
borger både i forhold til idræts-, natur- og kulturliv.
3. Den 1. marts starter førskole-gruppen op på skolen samtidigt med at
børnehavegruppen flytter ind i den nye børnehave.
687

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Der er overvejende positiv feedback på den online-strukturen der er på
skolen med udgangspunkt i skemaerne.
Det er en anderledes arbejds- og skoledag for både elever og personale. Vi
glæder os til at mødes på skolen igen

5 minutter

Nummer
688

Emner

Meddelelser fra formand og medlemmer
1. Der kan være kommunalt skolerådsmøde. Der er besluttet at der nu
er elever med i skolerådet sammen med
skolebestyrelsesformanden.
2. Henvendelsen fra lokal kunstner. Hun inviteres på kommende
skolebestyrelsesmøde.
3. Spørgsmål og diskussion om skolens overvejelser i forhold til tiltag
for klassens sociale trivsel i online-perioden.

Næste skolebestyrelsesmøde 04.03.2021

Forventet tid
5 minutter

