Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 16. juni 2021
Kl.: 17.00 til ca. 19.00
ORDSTYRER: Alice
Fraværende: Bjarke, Peter og Anne Julie

DAGSORDEN:
Nummer
718
719

Emner

Godkendelse af referat
Referatet fra sidste skolebestyrelsesmøde er godkendt og underskrevet.

Næste års planlægning i skolebestyrelsen.
Tidspunkt og dato for møder/arbejdsdage i 21/22. Forslag udleveret og
godkendt. Datoerne er oplistet her: mandag d. 23/8, tirsdag d. 28/9, torsdag
d. 4/11, tirsdag d. 14/12, torsdag d. 27/1, tirsdag d. 1/3, mandag d. 4/4,
tirsdag d. 10/5, torsdag d. 16/6
Møderne er igen fra kl. 17 til 19.

Forventet tid
5 minutter
10 minutter

Senere kommer endnu en dato på et aftenmøde/mødedag
720

Status økonomi 2021

15 minutter

Gennemgang af udarbejdet skrivelse fra Index 100
Budget for 2021 er fortsat på et samlet resultat på ca. -200.000kr.
Beslutning vedrørende økonomi for toget
Ønsker der arbejdes videre med: Tal100tavle på asfaltbanen + evt.
tarzanbane i SAT.
721

Høring
Kære Fritidstilbud
Vi har i ledelsen i Børn og Skole drøftet, hvor det organisatorisk er mest
hensigtsmæssigt at placere fritidstilbud oprettet under dagtilbudsloven.
For at sikre fortsat faglig udvikling i et komplekst område og for at sikre de
bedste muligheder for faglig sparring, ønsker vi at flytte disse fritidstilbud fra
skolechefens område til dagtilbudschefens område, hvor der i forvejen er
stor indsigt i dagtilbudsloven.
I bedes drøfte dette i bestyrelser, og hvis der er bemærkninger hertil, bedes
I sende dem til grr@randers.dk senest den 27. august 2021.

20 minutter

Nummer

Emner

Forventet tid

Vi vil sørge for behandling i SektorMED børn og SektorMED skole.

På vegne af:
Jesper Kousholt
Skolechef
Lars Lynghøj
Dagtilbudschef
Udarbejdelse af høringssvar eller nedsættelse af arbejdsgruppe.
Dette er ikke relevant for Langå Skole så vi laver ikke et høringssvar.
722
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Timefordelingsplan/Skema i skoleåret 2021/2022
Orientering
Der bliver ikke HDS/MAD, men HDS på 7. årgang under de obligatoriske
fagfaglige lektioner. Dette understøtter blandt andet produktdelen af
projektlektionerne og –opgaven.

Meddelelser fra skoleledelsen
Ansøgning vedr. nedsat skoletid, er ikke længere nødvendigt. Da vi som
skole og skolebestyrelse har fået en frihedsgrad i forbindelse med at
forandre vores understøttende undervisning til timer med 2 personaler på.
Vi fortsætter derfor med vores beslutning om 2 timer for 4-9.klasse i den
nye ramme.
Opfølgning på trivselsindsatsen.
Christian Jensen fra Iron-Mind holder oplæg for personalet en formiddag i
uge 26.
Der er pt. gang i visitationen til Satellitten.

724

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
På vej mod næste skoleår.
Fagfordeling er på plads.
Klasserne er i gang med at afleverer taskebøger.

725

Meddelelser fra formand og medlemmer
Orientering fra kaffemøde
Trafik: Fodgængerfelt kunne være en mulighed
Økonomi: Orientering
Ideer: Tandlægebygningen blev nævnt
Ønske om at referat og bilag sendes i PDF-format.

Næste skolebestyrelsesmøde i skoleåret 2021/2022 er den 23. august 2021
Efter mødet bliver der serveret sommerfrokost 

10 minutter

10 minutter

