
 Skolebestyrelsesmøde 
 Onsdag den 5. oktober 2021 

 Kl.: 17.00 til 19.00 

 

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Alice 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

11 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet 5 minutter 

12 
Velkommen til elevrådet 
Information fra elevrådet 

Afbud fra elevrådet på grund af sygdom 

10 minutter 

13 
Rundvisning på skolen del 2 
Specialklasserækken, Satellitten 

Heidi Skjøttgaard, afdelingsleder i Satellitten, præsenterede 

specialklasserne. 

30 minutter 

14 
Orientering omkring høringssvar vedr. feriepasning i SFO fra sommeren 

2023 
Se bilag 1 

Høringssvaret er indsendt. Bemærkning om at sammentænke 

ferielukkeugerne for skole, SFO og børnehave. 

5 minutter 

15 PAUSE MED FORPLEJNING 20 minutter 

16 
I forbindelse med tiltrædelsen af et nyt byråd 1. januar 2022 skal de to 

politikker på børne- og skoleområdet ny udvikles eller justeres 

Se bilag 2 og 3 vedr. den proces vi skal have under dette punkt 

Herunder link til de to nuværende politikker 
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf 
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf 

Skolebestyrelsen indsender opsamlingen samt billede af idéer til den 

kommende uddannelsespolitik. 

25 minutter 

https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf


Nummer Emner Forventet tid 

17 
Meddelelser fra skoleledelsen 

SKU aflysning af det første af møderne med skolen.  
Informationsmøde med skolestarterne i august næste år. 

Rengøring på skolerne er udvidet til også at dække personalets arbejdsdage. 

Der skal igen afvikles forældretilfredshedsundersøgelse. Der er nedsat en 
kommunal arbejdsgruppe. Håber, at der igen kan blive lokale spørgsmål.   

Vil skolebestyrelsen sig ja til at skolen deltager i forsøgsprøven for skriftlig 
naturfagseksamen? Skolebestyrelsen bakker op om deltagelsen i forsøget.  

Kommunens anbefalinger og reduktion af udgifter til energi på skoleområdet 
i forbindelse med de stigende energipriser. Der kommer information ud til 
forældrene. 

Besøg af borgerforeningen i Langå d. 11/10 kl. 19. Anita og Torben deltager 
fra skolebestyrelsen sammen med Morten.  

Vi har fejret personalets dag på skolen i dag 

10 minutter 

18 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Viderebringer et ønske fra Satellittens udskolingspersonale om at et evt. 

økonomisk råderum bliver brugt på udemiljøet. 

Indskolingen på skolen bøvler med at de sidste elever også finder balancen 

mellem de individuelle behov og hensynet til fællesskabet. 

Mellemtrinnet taler fortsat om mulighederne for, at elever kan låne en 

Chromebook med hjem.  

Alle er godt i gang med planlægningen af temaugen i uge 41om 

verdensmålene. 

5 minutter 

19 
Meddelelser fra medlemmerne 

Kunne det være en ide, at ledelsen skrev ud til fx en samlet indskoling? 

Kan vi, som bestyrelse, arbejde videre med/understøtte det med at sætte 

Langå Skole på landkortet?  

Kunne vi i skolebestyrelsen tale om mulighederne for at få liv i juniorklubben 

i Langå igen? 

5 minutter 

20 
EVT. 
Ikke noget denne gang 5 minutter 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 03.11.2022 


