
 Skolebestyrelsesmøde 
 Torsdag den 01. Marts 2022 

 Kl.: 17.00 – 18.45 

 

Ordstyrer: Bjarke 

Fraværende 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

759 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet 

5 minutter 

760 
Information fra elevrådet 
Afbud fra elevrådsrepræsentanterne denne gang. 

10 minutter 

761 
Rundtur med præsentation af PLC og undervisningsområder 

på D- og G-gangen 
Herunder besøg af Ane Mette som er en del af vores PLC. 

25 minutter 

762 
Økonomi 

- Hvis vi har fået den endelige opgørelse præsenteres resultat for 
2021. 

Orientering om det endelige økonomiske resultat for 2021. Skolen har 

samlet et driftsoverskud. 

Ønske om et mere detaljeret regnskabet – det tages med til kommende 

bestyrelsesmøde. 

5 minutter 

763 
Pause 

15 minutter 

764 
Årsberetningen opfølgning fra sidste møde 
Jesper P. har lavet en samling af punkter fra bestyrelsesmøderne.  

Skriv i AULA-tråden inden den 20. marts 

Line laver et udkast til den elektroniske årsberetning. 

10 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

765 
Principper på Langå Skole 
Forsættelse af vores arbejde med opdatering af skolens principper. 

Princippet om ”Køleskabe i klassen” er opdateret og har nu overskriften ”Det 

fysiske undervisningsmiljø i klasselokalerne”. 

Det reviderede princip lægges på hjemmesiden. 

Hvis der kommer konkrete henvendelser angående køleskabe i klasserne har 

ledelsen fået anbefalinger til en prioritering. 

20 minutter 

766 
Meddelelser fra skolelederen 
Ansættelser d. 23/2-22 til SFO’en. Det er afholdt hele tre ansættelsesrunder, 
men nu har et enigt ansættelsesudvalg peget på en pædagog der starter i på 
skolen pr. 1. april. Heidi B. deltog som repræsentant fra skolebestyrelsen. 

Orientering vedr. undervisningsmiljø. Der er nu fuld gang i første etape af 
renoveringen af elevtoiletterne. 8. årgangs klasselokaler er blevet renoveret 
med loft, lys og maling. Ejendomsservice har en plan frem mod 
sommerferien for renoveringen af de resterende lokaler på F-gangen der 
huser udskolingen. 

Har i dag, 1. marts, budt velkommen til førskolegruppen på 42 børn. 

Besked fra UVM om at eksamen på 9. årgang nu til sommeren er begrænset 

til 2 mundtlige og 2 skriftlige. Valgfagseksamen på 8. årgang er afløst af en 

årskarakter. 

5 minutter 

767 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Læsningens dag – fagdag for alle klasserne den 10.3. med forfatterbesøg til 

udskolingen og forskellige værksteder for de øvrige elever. 

Fokus på fagene – fagudvalgssamarbejde får et løft. Arbejder i første 

omgang med den råde tråd. Arbejdet foregår både i dansk og matematik 

samt for pædagoggrupperne. 

I den kommende periode står der også nationale test og 

elevtrivselsmålingen på programmet. 

5 minutter 

768 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Ingen nye meddelelser denne gang. 

5 minutter 

Vi stopper 18.45, da der er valgopstillingsmøde kl. 19.00 

Næste skolebestyrelsesmøde 04.04.2022 kl. 17.00 til 19.00 


