
 Skolebestyrelsesmøde 
 Tirsdag den 13. december 2022 

 Kl.: 17.00 til 19.00 

 Sted: Personalerummet 

 

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Daniel, Alice og Heidi D.B. 

REFERAT: 

Nummer Emner Forventet tid 

32 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet. 

5 minutter 

33 
Velkommen til elevrådet 
Information fra elevrådet 
Eddie fra 9. årgang deltog som repræsentant fra elevrådet. 

I elevrådet har der i år været særligt fokus på skrald inde og ude. Der lavet 

aftale om, at der bliver sat flere udendørsskraldespande op. Elevrådet 

kommer senere i skoleåret, på ekskursion til affaldssorteringen. Elevrådet 

kommer også til at indgå i undervisningen af de andre elever i 

affaldssorteringen på skolen.  

I elevrådet er der to elever fra hver årgang fra 4. årgang og op samt 

elevrepræsentanter fra Satellittens klasser. Der er ca. elevrådsmøde en 

lektion hver tredje uge. Tim Hansen, som er kontaktlærer til elevrådet, er 

også skolens bæredygtighedsaktør. 

10 minutter 

34 Høringssvar: 
I høring:  
Skole- og uddannelsesudvalget behandlede den 31. oktober 2022 et forslag, 

der giver mulighed for at være tilknyttet egen skole og en Team Danmark 

Talentklasse på Nørrevangsskolen samtidig.  

I dag skal man gå på Nørrevangsskolen for at være tilknyttet en Team 

Danmark Talentklasse.  

Vedhæftet findes forslaget, bilag 1.  

Skole- og uddannelsesudvalget er positiv indstillet over for forslaget og 

sender det hermed i høring hos skolebestyrelserne frem til fredag den 22. 

december 2022.  

Høringssvar sendes til grr@randers.dk  

Skole- og uddannelsesudvalget behandler sagen igen den 16. januar 2023.  

15 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

Skolebestyrelsen beder ledelsen sender et høringssvar med pointer omkring: 

transporttiden i forhold til udbytte og elevtrivsel samt om de organisatoriske 

bindinger, det giver for hele elevgruppen i udskolingen. 

35 
Danmarks indsamling 2023 
Mulighed for at deltage i Danmarks indsamling den 4/2-23. Randers er 

værtsby, skal vi deltage? 

www.randers.dk/danmarksindsamling 

Et forslag kunne være: 

Lav et løb, en gåtur eller arrangement 

En let måde, at skabe en sjov aktivitet på, er at lave et motionsløb eller en 

gåtur. Vi hjælper dig hele vejen med MobilePay-koder, Facebook-events med 

råd og vejledning. Klik her og læs mere: 
https://danmarksindsamling.dk/stoet-danmarks-indsamling/loeb-og-gaature/ 

Skolebestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Line, Heidi F. 

(Sara ift. pressedelen) og Morten. Arbejdsgruppen mødes onsdag den 21.12. 

kl. 14.30. 

Vil sætte fokus på, at det er børn, der hjælper børn. 

Grundideen, der arbejdes videre med:  

De gode gerninger fra Novo Nordisk fonden samles sammen i klassen. Måske 

også med gode gerninger hjemmefra? 

20 minutter 

36 
Juleafslutning 

20 minutter 

37 
Princip på Langå Skole 
Første behandling af princip på skolen, se vedhæftede bilag med oversigt. 
På næste møde bliver princippet tilrettet og godkendt. 

Linket er til det princip vi skal behandle/opdaterer.  

https://langaaskole.randers.dk/vaerdier-og-

politikker/principper/undervisningens-organisering/ 

Det gældende princip blev gennemgået og diskuteret. 

Efter aftale indsættes inspiration, fra Skole og Forældres hjemmeside, i 

forhold til princippet om organisering af undervisningen: 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering  

På hjemmesiden findes også eksempler på princippet fra udvalgte skoler. 

Behandlingen fortsættes på kommende møde. 

20 minutter 

38 
Orientering om ansættelse af ny medarbejder og barselsvikar 
Bitten Nørgaard Mikkelsen er fastansat pr. 1/1-23 i en stilling til skolens 1. 

årgang og AKT-team. Alice deltog som repræsentant fra skolebestyrelsen. 

Peter Overbeck er ansat barselsvikar for Daniel. 

Der er orienteret ud til de respektive klasser og forældre. 

5 minutter 

http://www.randers.dk/danmarksindsamling
https://danmarksindsamling.dk/stoet-danmarks-indsamling/loeb-og-gaature/
https://langaaskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/undervisningens-organisering/
https://langaaskole.randers.dk/vaerdier-og-politikker/principper/undervisningens-organisering/
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-undervisningens-organisering


Nummer Emner Forventet tid 

39 
Meddelelser fra skoleledelsen 
Brownouts, herunder arbejdet med Actions Card. 
Skolen har udarbejdet og indsendt Actions Card til forvaltningen. 

I samarbejde med elevråd, opsætning af flere affaldsstativer. 
Det har elevrådet fint orienteret om. 

Skolebestyrelsen i spil, når vi har undersøgelserne fra eleverne og 
forældre/brugerne, vil vi gerne give en overlevering af dem til 
skolebestyrelsen. 

Juleafslutning den 21.12. er igen lavet i samarbejde med Kirken i Langå. 

Den nye direktør for Børn og Skole, Carsten Otte, er tiltrådt i Randers 

kommune. 

10 minutter 

40 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 
Både 1. og 2. årgang kerneteam har haft kursus hvor fokus var på low aerosol-
pædagogik samt fælles aftaleskemaer. Der er fælles opfølgning på kommende 
afdelingsmøde. 

4. årgang er i aften inde og synge til den store julekoncert på Værket. 

5. årgang har sunget Lucia på skolen og på plejehjemmet i dag. På fredag 
synger de i børnehaven. 

TR har holdt fagligt klubmøde i Satellitten. 

Personalet har holdt en hyggelig julefrokost i fredags. 

Udskolingen oplever at der problemer med at udskolingseleverne køber 

mad i hallens kantine. 

5 minutter 

41 
Meddelelser fra medlemmerne 
Ikke noget denne gang. 

5 minutter 

42 
Evt. 
Ikke noget denne gang. 

5 minutter 

Næste skolebestyrelsesmøde onsdag den 25.01.2023 kl. 17.00 – 19.00 


