
 

 

 Skolebestyrelsesmøde 
 Mandag den 23. august 2021 

 Kl.: 17.00 til ca. 19.00 

 

ORDSTYRER: Peter 

Fraværende: Line, Alice, Jesper P., Heidi F. og Jesper N. 

REFERAT: 

Nummer Emner Forventet 

tid 

726 
Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt og underskrevet. 

5 min. 

727 
Næste års planlægning i skolebestyrelsen. 
Drøftelse af indhold på dette års skolebestyrelsesmøder. 

Vi har nogle faste deadlines på nogle af de områder vi kommer til at arbejde 

med, som er forudbestemt af politiske beslutninger og det kommunale 

årshjul. Vi vil dog gerne forslå at vi fortsat har nogle lokale punkter på 

dagsordenen som tidligere.  

Herunder lidt inspiration 

1. Opfølgning på digitaldannelse 
2. Forældrenes oplevelse af inddragelse øges 
3. Trafik 
4. Opfølgning/justering på skolens principper 
5. Andre forslag 

Vi har på et tidligere møde udarbejdet vores ”skolebestyrelse i spil(fisk)” som 

kan give yderligere inspiration og vores årsberetning er vedhæftet. 

Ideer der kom frem på mødet: 

Kunne vi, skolen, samle og indgå mere direkte med byen Langå. Fællesskab i 

og med byen – Byens skole. Fx samle foreningerne til fremvisning af de 

forskellige tilbud og inviterer til et motionsløb? Eller indgå aktivt i Byens Open 

by Night? 

Hvordan får vi skolens hverdag mere med ind på skolebestyrelsesmøderne? 

Medarbejder input på dagsorden med nedslag i skolens praktiske virke. 

Fælles orientering i den kommunale hjemmeside for skolebestyrelserne. 

45 min. 



 

 

Nummer Emner Forventet 

tid 

Den endelige behandling af punktet udsættes til kommende møde. Alle bedes 

overveje forslag til hvilke ”lokale” punkter der skal på de resterende 

skolebestyrelsesmøder i indeværende skoleår.  

 
Pause 

 

728 
Dialog møde med skoleudvalget 
Dialogmøder med skole- og uddannelsesudvalget vedr. aftaler og budget  

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede den 23. februar 2021 et koncept 

for et årligt dialogmøde på skoleområdet, som følger nedenfor. På mødet den 

3. maj 2021 besluttede udvalget de endelige datoer for dialogmøderne i 2021.  

Udvalget mødes med en række aftaleenheder på henholdsvis en skole eller et 

fritidshjem. Dette koncept tager udgangspunkt i skolernes allerede etablerede 

netværk.  

Aftaleenhederne fremlægger ca. 10 minutter hver, om status på arbejdet med 

budgetmål/aftalemål. Herefter er der plads til spørgsmål og dialog.  

Mindst to forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, en 

medarbejderrepræsentant samt skolelederen forudsættes at deltage i 

dialogmøderne.  

Vi har vedhæftet billede materiale af vores lokale aftalemål. 

 

Tidsplan for dialogmøder 2021 

07.09.2021 

18.15 til 19.00 

Udvalg og vært spiser sammen 

Hornbæk 

14 til 16 

Sandwich eller lignende. 

19.00 til 21.00 

Munkholm, Hornbæk, Langå, Bjerregrav 
Hornbæk 
26 til 28 
Kaffe/te/vand 
 

30 min. 

728 fortsat 
Referat til punkt 728:  
De kommunale budgetmål: 

Mål: Tilliden til folkeskolen skal styrkes – Indikator: Øget optag på 

distriktsskolen. 

Mål: Fællesskaber for alle – Indikator: Elevtrivsel målt via nationale 

trivselsmåling. 

Mål: Elevernes fremmøde skal øges – Indikator: Fremmødet for eleverne. 

 

 



 

 

Nummer Emner Forventet 

tid 

Vores egne kvalitetsmål: 

Alle årgange opfylder 80% målsætningen om at være gode til at læse og 
regne.  
Vi vil øge elevtrivsel generelt på skolen.  
Forældrenes oplevelse af inddragelse øges 
 

Repræsentanter fra skolebestyrelsen: Peter deltager og efterlyser endnu en 

deltager. Udgangspunktet kunne være i skolebestyrelsens årsberetning? 

729 
Meddelelser fra skoleledelsen 

Covid19: I opstarten af skoleåret. Nedlukning af undervisningen i begge 0. 
klasser samt i 1.A.  

Lokalt har ledelsen besluttet midlertidigt at udskyde morgensang og 
fællessamlinger der foregår på tværs af årgangene. 

Status for økonomien for 2021 bliver et punkt på kommende møde. 

10 min. 

730 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Frikvarterne fungere godt her i opstarten 
Klasserne er kommet godt fra land. 7. årgang har haft gode intro-dage. 
9. årgang er på studietur i Berlin i denne uge. 
Der har som bekendt være tilfælde af Covid19-smitte i indskolingen. 
Mange klasser har placeret klassemøderne tidligt i skoleåret. 
Bekræftet i at den daglige ”normale” undervisning kan meget godt. 
I ugen op til skolestart havde personalet et opfølgende arrangement med 
Christian fra Iron Mind.  
Temauge 41: Fokus bliver trivsel og bevægelse. 

 

5 min. 

731 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Peters orientering fra kaffemødet: Et par nedslag: 

Politisk ønske om at øge muligheden for decentralisering på skolerne.  
Skolerådsmøderne kan nemt komme til at handle om kommunale kontra 
private skoler.   

Trafikafviklingen fungerer godt på den nye p-plads. 

10 min. 

Næste skolebestyrelsesmøde 28.09.2021 kl. 17.00 til 19.00 


