Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 28. september 2017

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Anna-Maj
Fraværende: Carsten, Bo
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Godkendelse af referat
Referat godkendt
Meddelelser fra formanden
Netværk for skolebestyrelser har lavet et brev til politikerne vedr.
budgetterne
Der er lavet et høringssvar, men Randers Lærerforening ville ikke skrive
under, da de ikke kunne anerkende netværket som en formel høringspart.
Det kan evt. undersøges, hvordan man kunne lave en organisation, der
kan blive høringsberettiget.
Der er kommet materialer fra Skole og Forældre – disse blev delt rundt.
Princip for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser
 Udgangspunkt for drøftelse vedhæftes som bilag
Problematikken omkring betaling for kost har været rejst fra
forældreside.,
Der laves en korrekt prisberegning til næste møde, hvor bestyrelsen
tager stilling til princippet.
Samarbejde med DCUM omkring toiletforholdene på Langå Skole
Vi har været med i et kommunalt projekt. Fokuspunktet her på skolen har
været rengøring. Projektet er ved blive afsluttet og i denne uge er der en
spørgeskemaundersøgelse ude ved 5. og 6. klasses elever. Der har været
4 andre skoler med, og på disse har fokuspunkterne været nogle andre.
Der vil blive udarbejdet en samlet rapport.
Økonomi
- Orientering
Den lovede gældssanering er blevet indregnet og pengene til
mellemrummet er blevet tilført. Vi har indført nogle forhøjede
vikarudgifter, for at tage højde for uforudsete udgifter.
Forældre i spil
En arbejdsgruppe med deltagelse af 5 personer fra Langå Skole har
været på studietur til Hamar i Norge, hvor man arbejder systematisk med
forældreinddragelse efter Thomas Nordahls ideer. Det har været
inspirerende, og gruppen havde ideer til praksis med hjem. Der arbejdes
med at indføre et tilsvarende koncept her på skolen. – Tim og Jesper
arbejder med det. Bestyrelsen bakker op om projektet.
Udearealer
Der bliver behov for at renovere og forny vores legepladser. Der er
foreløbig ansøgt ELRO-fonden og Skolemælkslegatet om midler til
renovering af Satellittens legeplads.
Forslag om at undersøge muligheder ved Friluftsrådet
Der blev efterlyst en overordnet plan – evt. lade et udvalg udarbejde den
Morten har haft møde med Line Offersen om at lade skolen være med til
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at arrangere forskellige events – der kunne måske tænkes en mulighed
for også at samle penge ind til legeplads.
Meddelelser fra elever
Aleksander er blevet valgt som formand for elevrådet – og for
fælleselevrådet
Benjamin er valgt som næstformand – og som kasserer for
fælleselevrådet
Der arbejdes på at få etableret et elevråd for mellemtrinnet
Elevrådet arbejder med at få lavet samværsregler, der skal gælde på Ggangen.
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Nyt fra SFO
Der kommer en studerende i 7 uger med start efter efterårsferien. Han
bliver tilknyttet dels i SFO og dels i skolen.
Første informationsmøde for de kommende 0. klasser blev afholdt i
tirsdags. Forældrene blev bl.a. præsenteret for ”Forældre i spil”.
Nyt fra Satellitten
Der arbejdes i øjeblikket på at få flere af Satellittens elever til
afgangsprøver, og med UPV.
Meddelelser fra skoleledelsen
Der er kommet en henvendelse vedr. ”udgangsforhold” efter at skolen er
blevet låst af. Det har givet anledning til en ny brandgennemgang, og der
er blevet sat vridere på dørene på midtergangen, så man kan komme ud
uden at have en nøgle.
Vi har i øjeblikket en sprogpraktikant, der er tilknyttet biblioteket og en
lærer.
Vores inklusionsaktører har valgt den retning, de skal arbejde med – det
er Mellemrum og Co-teaching
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Temaugen i sidste uge var en stor succes. Ugen var fælles for hele skolen
og alt foregik udendørs. Det gav gode muligheder for samarbejde
mellem små og store elever.
Det er et travlt efterår.
Meddelelser fra medlemmerne
Intet
Orientering fra støtteforeningen
Intet
Evt.
Problemer med varme i klasserne – der arbejdes på sagen.
Der sendes informationer ud om Arla-automat, så der kan tages stilling
til en evt. anskaffelse på næste møde.
En forældre har udtrykt stor tilfreds med Mellemrummet
Personsager
Nej
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