
 Skolebestyrelsesmøde 
 Torsdag den 4. november 2021 

 Kl.: 17.00 til ca. 19.00 

 

ORDSTYRER: Alice 

Fraværende: Anne Julie 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

739 
Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt og underskrevet. 

5 minutter 

740 
Information fra elevrådet 
Cosmo fra 7A deltog. I elevrådet har de blandt andet talt om: 

Spørgeskema er sendt ud i alle klasserne om deres ønsker til elevernes dag.  

Har haft samtaler om hvordan der kan skabes øget trivsel for eleverne samt 

om at få skabt en ægte Langå Skole-ånd. 

Der er kommet forslag fra klasserne til elevrådene om blandt andet: 

Flere farver og udsmykning på væggene. 
Ønsker hyggekroge og planter. 
Er opmærksom på god tid til madpakkespisning. 
Har også generelt fokus på oprydning på skolen. 

Forslag fra skolebestyrelsen om, at se på mulighederne for, at elever fra 

Satellitten kunne være repræsenteret i det almene elevråd, evt. med støtte 

fra personalet i Satellitten. 

5 minutter 

741 
Orientering omkring lokal indsats vedrørende ordblindhed 

Præsentation af skolens arbejde. 15 minutter 

742 
Forsøg med skriftlige prøver i naturfag 
Se bilag. 

Skolebestyrelsens godkendelse af forsøg med skriftlige prøver i naturfag. 

Orientering om forsøget. Herefter evt. godkendelse af deltagelse i forsøget. 

Skolebestyrelsen godkender og bakker op om ansøgningen. 

15 minutter 

743 
PAUSE 

20 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

744 
Principper på Langå Skole (forsættelse af punkt) 
Præsentation af liste med principper, hvor der er taget en vurdering af 

aktualitet og alder. 

Listen drøftes og prioriteres. 

Man kan orienterer sig i principperne på hjemmesiden: 

langaaskole.randers.dk 

værdier-og-politikker 

principper 

 

Det blev besluttet at gå frem efter den foreslåede prioriteringsliste. 

30 minutter 

745 
Meddelelser fra skoleledelsen 
Opfølgning på henvendelse fra sidste møde omkring skolepatrulje. 
Orientering om personalesag. 

Orientering om høringssvar fra MED-udvalget angående den 

Kommunale visitationsprocedure til specialundervisning. Langå skoles 
høringssvar medsendes referatet som bilag. 

Den 10. november afvikles pædagogisk aften i samarbejde med 

Munkholmskolen. Oplægget giver et indspark at arbejdet med 

klasserumstrivsel. 

10 minutter 

746 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Temaugen blev afviklet med en god kvalitet for klasserne.  
Det er en sammenhængende periode med god tid til fagligt arbejde. 
Perioden for skole-hjem samtalerne nærmer sig. 

Spørgsmål om hvordan Satellittens personales erfaringer også får en 

stemme i dette faste punkt. 

5 minutter 

747 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Der var skolerådsmøde i Randers i går. 

Opmærksomhed på, hvordan Satellittens elever kan benytte skolebusserne. 

Hvordan får eleverne en god viden om diagnoser og en øget forståelse for 

hinanden på tvær af almen skolen og specialklasserne? 

10 minutter 

 

Næste skolebestyrelsesmøde 14.12.2021 klokken 17.00 til 19.00 


