
 Skolebestyrelsesmøde 
 Mandag den 4. april 2022 

 Kl.: 17.00 – 19.00 

 

Ordstyrer: Line 

Fraværende: Peter, Jesper N, Anne Julie, Heidi F. (kommer lidt senere) 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

769 
Elevrådet 
Information vedrørende elevrådets arbejde i den sidste periode. 
Elevernes dag planlægges i år til at blive afholdt i tre runder en for 
indskoling, mellemtrin og en for udskoling. Satellitten indgår i dagene hvor 
de kan. Temaet for dagen bliver kreativt, kunstnerisk og musisk. 

10 minutter 

770 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet. 

5 minutter 

771 
Ansøgning vedrørende forkortet skoledag (se bilag) 
Der er en kommunal rammen for længden af skoledagen og SFO-tiden 0.-3. 

årgang. 

Skolebestyrelsen indstiller, at skolen søger om nedsættelse af skoledagens 

længde for 4.-9. årgang både for almen klasserne og Satellitten med to timer 

pr. årgang. 

10 minutter 

772 
Timefordelingsplan 
Orientering om timefordelingsplanen til skoleåret 22/23 
Timefordelingens planen er godkendt.  

Skolebestyrelsen bakker også op om at fastlægge flere 

klassepædagoglektioner for at styrke samarbejdet for 0.-3. årgang på skolen. 

I Satellittens indregnes den faste lejrskole i undervisningstiden. 

Tilbuddet om valgfag for 7.-9. årgang laves igen i samarbejde med 

ungdomsskolen. 

10 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

773 
Konfirmationsforberedelse 
Orientering vedrørende samarbejde med Langå Kirke 
Fortsætter det gode samarbejde med Kirken i Langå og præst Lars Berg 

Thomassen både på 7. og 3. årgang. 

5 minutter 

774 
Skolebestyrelsesvalg 
Orientering om fredsvalg 
Det er 7 valgbare forældre der har stillet op som medlemmer til den 

kommende skolebestyrelse i perioden 2022-2026. Navnene på den nye 

bestyrelse offentliggøres fælles fra forvaltningen. Den nye bestyrelse træder 

sammen i august 2022 og konstituerer sig på første møde. 

10 minutter 

 
PAUSE 
 

15 minutter 

775 
Årsberetning 
Vi skal have udarbejdet årsberetningen færdig, således vi kan udsende 
årsberetningen. 

Line har lavet den færdig, mangler dog lige input på kunstprojektet og 

økonomien. Hvorefter den sendes til skolebestyrelsen for gennemsyn inden 

den lægges op til forældrene i AULA. 

25 minutter 

776 
Dimenssion 
Onsdag d. 22 juni. Kl. 17.00 – 19.00. 
Deltagelse af skolebestyrelsen. 

Kommer op igen på næste møde – overvej gerne hvem der kan deltage og 

holde tale på vegne af skolebestyrelsen. 

10 minutter 

777 
Meddelelser fra skoleledelse 
Information fra forvaltningen 

Skoleledelsen og TR’erne har været til møde hos forvaltningen angående 

effektiviseringsforslag for perioden 2024-2026. 

Sidste skoledag 

Bliver 20. maj 2022. Dagen planlægges i et samarbejde mellem 9. årgang, 

personalet og ledelsen. Målet er, at det bliver en god dag for alle, og at 9. 

klasses eleverne fejres på behørig vis.  

Undervisningsmiljø  

Etape 2 af arbejdet med renovering af toiletterne er godt i gang. 

Der arbejdes på de sidste klasselokaler på F-gangen. 

SAT deltagelse i elevrådet. 

 15 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

En valghandling er sat i gang blandt eleverne i Satellitten. 

Information om Ukrainske flytning i Randers Kommune.  

Indtil nu er der registreret 250 i hele Randers – pt. ingen elever på Langå 

Skole.  

Opslag  

Der er to lærerstillinger til skolen i den kommunale pulje med ansættelse fra 

den 1/8-22. 

 

Ekstra indkommet punkt: 

Forældrehenvendelse om eleverne uden for skolens område. 

Fra forvaltningen er det i starten af 2022 indskærpelse af tilsynspligten med 

eleverne i skoletiden. 

Forudgående er der kontakt med forældrene, hvis de skal hjem ved fx 

sygdom eller for at hente glemt idrætstøj. 

Forslag om at skolebestyrelsen laver et princip på området. 

778 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Ikke noget nyt denne gang. 

5 minutter 

779 
Meddelelser fra formand og medlemmer 
Ingen meddelelser denne gang. 

5 minutter 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 10.05.2022  


