
 Skolebestyrelsesmøde 
 Onsdag den 25. januar 2023 

 Kl.: 17.00 til 19.00 

     

ORDSTYRER: Morten 

Fraværende: Daniel, Sara og Heidi D. B. 

DAGSORDEN: 

Nummer Emner Forventet tid 

43. 
Godkendelse af referat 
Godkendt og underskrevet. 

5 minutter 

44. 
Elevrådet 

Information fra elevrådet 

Der kommer ikke elevrepræsentanter til mødet i dag.  

Elevrådet har informeret om at de har taget initiativ til pantindsamling som 

et bidrag til Danmarksindsamlingen. 

10 minutter 

45. 
Høring: Lokal udmøntning af forkortet skoledag for 

indskolingselever  

Skole- og uddannelsesudvalget behandlede d. 12. december 2022 et forslag 
fremsat af Socialdemokratiet om at frisætte skolerne, så de selv kan 
bestemme, hvordan forkortet skoledag i indskolingen skal udmøntes.  

I marts 2019 besluttede det daværende skole- og uddannelsesudvalg, at 

undervisningstiden fra skoleåret 2019/2022 skulle afkortes torsdag og fredag med 

67 minutter. Det blev også vedtaget, at skolerne ikke har frihed til selv at planlægge 

efter lokale ønsker.  

Skole- og uddannelsesudvalget er positivt indstillet over for forslaget om at frisætte 

skolerne, så de lokalt kan udmønte forkortet skoledag og sender det hermed i 

høring hos os. Forslaget er vedhæftet som bilag. 

Høringsfristen er fredag d. 10. februar 2023.  

Skolebestyrelsen sender høringssvar. Skolebestyrelsen er positivt indstillet 

over for forslaget om at frisætte skolerne så der lokalt kan udmøntes 

forkortet skoledag. 

20 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

46. 
Danmarks indsamling 2023 

Information fra arbejdsgruppen. 
Opdatering på Langå Skoles tiltag i forbindelse med indsamlingen. 

(Viser billeder og filmklip fra de mange gåture.) 

Det kommunale initiativ med, at alle eleverne gik for en sag, er forløbet 

rigtigt fint. Gåturene har været fordelt over de tre dage. 

Pantindsamlingen er også godt i gang på skolen. 

Det tredje og sidste bidrag til Danmarksindsamlingen er, at PLC har taget 

initiativ til, at vi på skolen også deltager i Vi læser for Danmarks Indsamling 

onsdag den 1. februar. 

10 minutter 

47. 
Formandens møde med SKU 01/02 2023 

Fælles dialog om indhold til kaffemøde med formand for skole- og 
uddannelses- udvalget Lise-Lotte Leervad Larsen. 
Anita og Torben, formandskabet, deltager. 

Torben samler inputs fra skolebestyrelsen til dialogmødet. 

I overskrifter er punkterne: Det frie skolevalg i kommunen med den 

tilhørende økonomi. Specialklasseelevernes valg ift. taxakørsel. 

Mediebilledet af de kommunale skoler i Randers Kommune. Hvordan ser 

skole- og uddannelse mulighederne for skolebestyrelsen? Vise hvad det er, 

skolebestyrelsen er optaget af – opsamlingen fra arbejdslørdagen. Hvad er 

det, man vil med folkeskolen i Randers, hvad er visionen? 

Hvis man kommer på andre input, kan man sende en besked direkte til 

Torben. 

15 minutter 

48. Pause med forplejning 15 minutter 

49. 
Årsberetningen 
Dialog om måde og indhold. 
Præsentationsvideo til Facebook og AULA sammen med en skriftlig 

årsberetning på AULA (med mulighed for kommentar?). 

Torben laver et udkast til den skriftlige årsberetningen. 

20 minutter 

50. 
Arbejde med principper på Langå Skole 

Forslag til proces-arbejde med principper fremadrettet 

1. Nedsættelse af arbejdsgruppe (Møde 1) 10 min. 
2. Arbejdsgruppen arbejder med princippet 
3. Præsentation af arbejdsgruppens arbejde og bestyrelsen har 

mulighed for at drøfte indholdet af det justerede princip. Hvis der 
ikke er noget, kan princippet godkendes (Møde 2) 20 min. 

4. Ved behov for ændringer, juster arbejdsgruppen yderligere. 

10 minutter 



Nummer Emner Forventet tid 

5. Princippet godkendes (Møde 3) 5 min. 

Arbejdsgangen er godkendt. 

Heidi F., Line, Anita og Torben samt Morten eller Keld er arbejdsgruppen. 

Mødes torsdag den 2/3 kl. 16 på skolen – forud for bestyrelsesmødet. 

 

51. 
Meddelelser fra skoleledelsen 

Aktør forløb.  

De kommunale aktørforløb skifter fokus her midtvejs i skoleåret. I resten af 

skoleåret er der fokus på dygtige elever – dygtige i en bred forståelse. 

Bæredygtighedsaktøren er tilbage på skolen. Der bliver fokus på 

affaldssortering. 

Skolens er repræsenteret i et kommunalt arbejde med sundhedspolitikken. 

Projektet Fritid for alle har fået 10 ekstra Langå børn ud i de lokale 
foreninger. 

Der har været vandskaden på B-gangen lige inden juleferien. Det drejer sig 

om ny renoverede toiletter samt 2 til 3 klasselokaler. Vi afventer 

forsikringsafgørelse og at udbedringen af skaderne kan påbegyndes. 7. 

årgang er pt. genhuset i projektlokalet. 

5 minutter 

52. 
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

6. årgang er i gang med at arrangerer skolefesten for 5. og 6. årgang. Der er 

meget elevinddragelse. 

9. årgang har afviklet terminsprøver på en god måde. 

Skolen har modtaget resultaterne fra APV’en – det videre arbejde pågår i 

sikkerhedsgruppen. 

Bæredygtighedsaktøren er allerede kommet i spil i elevrådet og også i 

projektundervisningen på 7. årgangen. 

5 minutter 

53 
Meddelelser fra medlemmerne 

Hvordan opleves den indendørs temperatur i dagligdagen? 

- Vi er meget opmærksomme på rumtemperaturerne rundt op på 
skolen og tilpasser løbende. 

Vi kan i skolebestyrelsen overveje, om elevernes påklædning skal tages op? 

Er der kommet resultater fra trafikmålingen på Sportsvænget?  

Ledelsen kontakter forvaltningen igen for en tilbagemelding. 

5 minutter 

Næste skolebestyrelsesmøde torsdag den 02.03.2023 klokken 17.00 til 19.00 


