Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 3. februar 2022

Kl. : 17.00- ca. 19.00
ORDSTYRER: Peter
Fraværende: Jesper LN, Heidi B, Line og Alice

DAGSORDEN:

Forventet tid

Godkendelse af referat
748.

Godkendt og underskrevet fra mødet den 4/11, da mødet i december blev
aflyst.

5 min.

Information fra elevrådet
I dag er elevrådets repræsentant med i et møde i den fælles kommunale
elevråd.
749.

750.

Orientering fra elevrådet:
I marts måned gennemføres elevtrivselsundersøgelsen.
Er i gang med planlægningen af elevernes dag. Efterspørger ideer fra
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vil gerne kende tidspunkt og rammen
for så dagen for bedre at kunne byde ind.

Orientering omkring tildeling af 5/9-2021 midlerne.
(Økonomi)
På næste møde håber vi på at kunne orienterer om regnskabet for 2021
Vi har sidst i november fået en ekstra tildeling ud fra 5/9-elevtallet på
480.000kr. for hele skoleåret 21/22.

10 min.

5 min.

Principper på Langå Skole (forsættelse af punkt)
751.

752.

Arbejde med den prioriterede liste, som aftalt på sidste møde. Listen er
vedhæftet.
Gennemgang og rettelse af princippet om ”Elever i udskolingen”.
Afsnittet om alkoholpolitik flyttes til regler og overskriften ændres til Blå
mandag. Det opdaterede princip udsendes separat.
Til næste møde kommer ledelsen med et udkast til teksten på næste
princip på listen.
PAUSE

25 min.

15 min.

Årsberetning hvordan gør vi i år?
753.

Beslutning om at lave en opdateret udgave af sidste års digitale
præsentation. Sendes, hvis muligt, ud sammen med informationen om
valget til skolebestyrelsen.
Ledelsen samler referaterne og sidste års årsberetning der samles i
AULA som et udgangspunkt for arbejdet forud for næste møde.

15 min.

Opdatering på kunstprojektet
754.

Orientering fra arbejdsgruppen ved Bjarke. Der bliver salg af
overskydende gulvbrædder med logo og en del af skolens historie. Der
planlægges både salg til private og virksomheder.

10 min.

Orientering omkring Skolebestyrelsesvalg
755.

Nedsættelse af valgbestyrelse:
Peter, formand, og Morten, skoleleder er fødte medlemmer. Det tredje
medlem er Jesper.

15 min.

Fastsættelse af tidspunkt og dato for valgmøde:
Valgbestyrelsesmødet holdes efter skolebestyrelsesmødet den 1/3-22 kl.
19 i personalerummet.

Meddelelser fra skoleledelsen
COVID-19:
Status dags dato: 38 elever smittede og 9 personaler. Vi gør alt hvad
vi kan for at opretholde den daglige drift. Gør også hvad vi kan for at
støtte eleverne der er hjemme i isolation.
Ansættelser i Satellitten og SFO:
Den nye lærer og tre pædagoger i Satellitten er ansat og startet her pr.
1. februar. Alice deltog som repræsentant. Skolebestyrelsen
godkender ansættelserne.
I SFO’en har vi lavet et genopslag på pædagogstillingen.
756.

Orientering omkring undervisningsmiljøet
Der er udskiftet første halvdel af gulvene i Satellittens udskolingen.
Den længe ventede totale renovering af elevtoiletterne påbegyndes
med første etape, ud af tre, i uge 7. I projektet etableres der også fire
nye elevtoiletter samt et handicapvenligt elevtoilet.
I samarbejde med ejendomsservice genoptages arbejdes med at
renovere klasselokalerne. D-gangens lokaler er færdige. Denne gang
er turen kommet F7 og F6 – 8. årgangs klasselokaler – der skal
males, have nye lofter og ny belysning. Det fremmer både
undervisningsmiljøet og er energibesparende.

10 min.

På besøg i virkeligheden igen:
På næste møde er der præsentation af PLC (Pædagogisk
læringscenter eller bedre kendt som skolebiblioteket) samt
klasselokalerne på D-gangen.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
757.

Vi hænger i og får det til at hænge bedst muligt sammen for klasserne.
Er opmærksomme på at dække ind for hinanden og komme omkring
eleverne.
Arbejdet med planlægningen af kommende skoleår skal snart i gang.

5 min.

Meddelelser fra formand og medlemmer
758.

Der har været en henvendelse fra en forsker om deltagelse af skolen i
endnu en undersøgelse.
Næste skolebestyrelsesmøde 1/3- 2022 kl. 17.00 – 19.00

5 min.

