
 Skolebestyrelsesmøde 
 Lørdag den 19. november 2022 

 Kl.: 09.00 til 14.00 

 Sted: Personalerummet 

 

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Heidi Dahl Bøhm 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

21 
Velkommen til: 
Præsentation af dagen og kaffe med rundstykke. 15 minutter 

22 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet. 5 minutter 

23 
Rundvisning på skolen del 3 
Fritidsdel/SFO på Langå Skole v. pædagogfaglig leder Marianne Hytting. 

Rundvisning i og præsentation af SFO’en. 

Samt en kort tur i klubbens lokaler. 

30 minutter 

24 
Høring vedrørende Skolekalender 2023/2024 
Se bilag. 

Det er nu flyttet sådan, at SFO-lukkeugerne bliver i uge 29-30. Det gælder for 

en 5 års periode og er nu synkroniseret med lukkeugerne i børnehaven. 

Kan SFO-lukkeugerne ikke også fremgå af skolekalenderen. 

Ellers ingen bemærkninger til skolekalenderen for 23/24. 

Skolebestyrelsen ønsker at få skolekalenderen for flere år frem i fremtiden. 

10 minutter 

25 
Orientering 

Vedrørende økonomi på skolen. 

Status for skolens økonomi og budget efter august måned blev gennemgået. 

Der er budgetteret med et underskud på cirka en million for 2022 til det 

fysiske undervisningsmiljø og udskiftning af netværks AP’er. 

Underskuddet tages fra den opsummerede ”egenkapital”/opsparing, som er 

på lige godt 1,5 millioner. 

De ekstra udgifter, der er kommet til visitationer og vikardækning i 2022 

følges tæt. 

 

15 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

 

26 
Orientering 
vedr. nationale overgangstest. 

Gennemgang af aftalen om det fremtidige evaluerings- og 

bedømmelsessystem. Dias med overskriften Folkeskolens Nationale 

Overgangstest vedhæftes referatet. 

10 minutter 

27 
Bruger/forældre tilfredshedsundersøgelsen 

Vil vi i skolebestyrelsen lave en indsats omkring synliggørelse af 
undersøgelsen. 

Der sendes direkte besked til forældre i E-boks. Svarfrist løber frem til midt 

december. 

Torben laver et opslag til AULA og Facebook fra skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen går sammen efter mødet i dag og laver en kort video også. 

(Efter skolebestyrelsesmødet er gennemførelsen af 
forældretilfredshedsundersøgelsen udsat efter beslutning i Skole- og 
uddannelsesudvalget.) 

10 minutter 

28 
Meddelelser fra skoleledelsen 
Ansættelsessamtaler til indskolingslærer den 29.11.  

Alice deltager som repræsentant for skolebestyrelsen. Torben kan deltage, 

hvis der bliver behov. 

Indsats vedr. ”sammen sparer vi på energien” 
Indsatsen startes op fra på mandag. Det er skrevet ud i forældrebrevet. 

Elevrådene inviteres også til at kommer med forslag til små initiativer til 

energioptimering på skolen.  

Der er nu lavet aftale om at en elevrepræsentant fra Satellittens mellemtrin 

og udskoling deltager i elevrådsarbejdet. 

10 minutter 

29 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Har planlagt at se Danmarks fodboldlandskamp fælles for 6.-9. på tirsdag i 

festsalen.  

5. årgang øver nu til Lucia. Det bliver forhåbentligt et live og fælles 

arrangement i år. 

Der er laver indsatser på 1. og 2. årgang med sparring fra konsulenter fra 

Skolernes udviklingscenter. Indsatsen til personalet er en genopfriskning af 

den pædagogiske Low aerosol tilgang og støtte til udarbejdelse af konkrete 

handleplaner for at fremme undervisningsmiljøet i klasserne og i 

indskolingen som helhed.  

5 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

I Satellitten kan man tydeligt mærke, at der er mange elever i klasserne. 

 
FROKOST 

15 minutter 

30 
Meddelelser fra medlemmerne 

Borgerforeningen har været på besøg på skolen. De fik en rundvisning og en 
præsentation af de nye digitale muligheder på PLC.  

Der er nogle forældrene, der er undersøgende på, om der kan genoprettes 

et juniorklubtilbud for 4.-5. årgang. 

5 minutter 

31 
Præsentation af Langå skole del 4. Aftaler, tal og data 

Skoleplan Langå Skole 
Data vedr. Langå skole 
Mm. 

Præsentation at den historiske økonomiske udvikling for skolen, UVM’s 

nøgletal for Langå Skole og skoleplanen. 

Skoleplanen vedhæftes referatet. 

20 minutter 

32 
Skolebestyrelsen i spil 

Proces for skolebestyrelsens arbejde i den næste periode med hvad vil vi 
prioriterer, og hvad ønsker vi at arbejde med i skolebestyrelsen.  

Ud over skolebestyrelsesmedlemmernes ønsker og forslag, kommer der 

senere input til relevante temaer fra både Forældretilfredsheds- og 

elevtrivselsundersøgelsen. 

Oplæg til gruppearbejdet med mødet i midten. 

 

32 
Skolebestyrelsen i spil 

Proces for skolebestyrelsens arbejde i den næste periode med hvad vil vi 
prioriterer, og hvad vi ønsker at arbejde med i skolebestyrelsen i løbet af 
denne 4 års periode. 

Den fælles opsamling på mødet i midten er vedhæftet referatet. 

Afsluttes kl. 

14.00 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 13.12.2022 kl. 17.00 – 19.00 


