Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. september 2021
Kl.: 17.00 til ca. 19.00

ORDSTYRER: Line
Fraværende:Bjarke og Heidi B.

DAGSORDEN:
Nummer
732
733

Emner

Godkendelse af referat
Referatet er godkendt og underskrevet.

Næste års planlægning i skolebestyrelsen.
Fortsat drøftelse af indhold på dette års skolebestyrelsesmøder. Punktet
udsat fra sidste møde.
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
Opfølgning på digitaldannelse
Forældrenes oplevelse af inddragelse øges
Trafik
Opfølgning/justering på skolens principper
Andre forslag
Ideer der kom frem på sidste møde:
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?
Medarbejder input på dagsorden med nedslag i skolens praktiske virke.
Fælles orientering i den kommunale hjemmeside for skolebestyrelserne.
Arbejdslørdag for skolebestyrelsen er et forslag. Aftales efter behov.
Alle bedes overveje forslag til hvilke ”lokale” punkter der skal på de
resterende skolebestyrelsesmøder i indeværende skoleår.

Forventet tid
5 minutter
45 minutter

Nummer

Emner

Forventet tid

Tage principperne op – udvælgelse og prioritering på næste møde efter alder
eller aktualitet.
Lave et princip omkring digital dannelse: Undervisnings- materialer,
mobiltelefoner og Chromebooks.
Samarbejde med kultur- og idrætsforeninger, handlesliv og ”byen” Langå.
Ungdomsskolen kunne også tænkes med – og klubben. En foreningsdag – ud
fra en åben skole tanke.
Præsentation af udvalgte indsatser på skolen fx Mellemrummet eller PLC.
Herunder tænke i, hvordan det beskrives ud ad til på hjemmesiden.
PAUSE
734

Økonomi
Status, bilag kommer ud, når den seneste opdatering slår igennem i Nemøkonomi.

15 minutter
10 minutter

Orientering om status på økonomien for 2021 pr. september.
735

736

Behandling af feriekalender 2022-2023
Se bilag, feriekalenderen er sendt i høring i skolebestyrelserne.
Ikke nogen bemærkninger.

Meddelelser fra skoleledelsen
Covid19 opdatering
Pr. den 1/10 skifter det til muligheden for en ugentligt test på skolen. Det
bliver tilbudt ned til 9 år. Hvis der opstår smitte tilbydes test til alle
relevante.

15 minutter

10 minutter

Infomøde med de kommende marts børn: Der er afholdt informationsmøde
for kommende skolestarter. Der var forældre fra 41 børn repræsenteret på
mødet.
I samarbejde med ejendomsservice udskiftes ventilationen i begge
gymnastiksalene samt omklædningsrummene. Gulvet i Satellittens
indskoling udskiftes. Fliseområdet bag Satellitten udvides.
Præsentation af det kommunale projekt – Fokus på fagene. Fra Langå Skole
deltager vi i forløbet med dansk, matematik, specialklasser samt
pædagogfagligt.
737

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Der bliver et øget AMR-samarbejde med Munkholmskolen om, hvordan vi
fastholder arbejdsglæde/-trivsel i en post Corona-skolearbejdsdag.
AMR er også obs. på sygefraværet i opstarten af skoleåret.
Der er gang i mange ture og elevaktiviteter – dejligt at det igen er muligt at
gøre sammen.

5 minutter

Nummer

Emner

Forventet tid

Har også afholdt et socialt personalearrangement arrangeret af
personaleforeningen.
Eleverne er også glade for, at der ikke længere er afgrænset udeområder.
738

Meddelelser fra formand og medlemmer
Orientering fra dialogmøde på Hornbæk skole.
Skolepatruljen kan med fordel være obs. på at guide de andre elever i at
trække cyklerne over fodgængerfeltet.

Næste skolebestyrelsesmøde 04.11.2021 klokken 17.00 til 19.00

10 minutter

