
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Birthe 

Fraværende: Jesper Nøjsen,  

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

376. 
Godkendelse af referat 

Referat godkendt 
2 min 

376a. 

Konstituering 

Formand: Peter Christensen 

Kasserer støtteforening: Heidi Christensen 

Kontakt Satellitten: Birthe Rusike 

Næstformand: Carsten Fredsøe 

Samarbejde med forældreråd: Anna-Maj Geyti og Jesper B Christensen  

Forslag om at ”omkonstituere” til januar 

5 min 

377. 

Meddelelser fra formanden 

Henvendelse fra forældre vedr. film i undervisningen (pkt. 381) 

Anna-Maj har talt med Morten om de meget store 7. klasser – 29 elever i 

den ene. Der kom en elev efter klassesammensætningen var lavet, derfor 

har vi elev nr. 29. For at tilgodese elevernes faglige udvikling og trivsel 

har klasserne personale - typisk 3 personer om de 2 klasser, så der er 

mulighed for holddeling -  i ca. halvdelen af deres timer. 

5 min 

378. 
Princip for kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem 

Princippet er godkendt og lægges på hjemmesiden 
5 min 

379. 

Forældremøder med deltagelse fra bestyrelsen 

Forslag om at forældrestormødet erstattes af 3 

”afdelingsforældremøder”. Datoforslag: 30.01.18, 31.01.18 og 01.02.18 

Møderne vil indeholde årsberetningen fra bestyrelsen og ”Forældre i 

spil”, og efter fællesmødet fortsætter man med møder i de enkelte 

klasser. 

Der var opbakning til forslaget – bestyrelsen tager fat på at planlægge 

deres del af det på et kommende møde. 

10 min 

380. 

Økonomi  

- Orientering 

Der er heldigvis stadig et positivt driftsresultat, og vi venter stadig på 

bevilling på 500.000 kr til ”Mellemrummet” og den lovede 

”gældssanering” på 1,6 mio kr. 

10 min 

381. 

Forældrehenvendelse vedr. brug af film i undervisningen 

Skolens personale følger som hovedregel de vejledende aldersangivelser. 

Der vil være enkelte tilfælde, hvor man vurderer, at det vil være i orden 

at gå ud over grænsen, da filmen vil blive bearbejdet i 

undervisningssammenhæng. 

Bestyrelsen henstiller til, at personalet følger anbefalingerne og 

kontakter forældrene ved tvivlstilfælde 

5 min 

382. 
”Skolen for alle” 

Overskrifterne i dette arbejde med inklusion i Randers Kommune er: 
5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Onsdag den 23. august 2017 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



Faglighed 

Fravær 

Trivsel 

Fokuspunkterne på Langå Skole er: 

Etablering af Kompetencecenter og Mellemrum og arbejdet med 

”Forældre i Spil” 

383. 

Orientering om Kompetencecenter og ”Mellemrum” 

Vi har etableret disse tiltag for at prøve at samle ressourcerne, så de kan 

udnyttes bedst muligt. 

Mellemrummet havde officiel åbning i mandags. Eleverne her skal have 

tilknytning til deres klasse, og der arbejdes tæt sammen med klassens 

lærere og med forældrene. Vi har fastsat en periode på 3 måneder inden 

det revurderes, om det er det rette tilbud til den enkelte elev. 

10 min 

384 

Elevfravær 

Der har været politisk fokus på elevfravær, og der er udarbejdet en 

procedure, som vi har benyttet os af siden 1. januar. Proceduren er 

justeret lidt pr. 1. august.  

Vores fraværsprocent er ca. 5,25, hvilket er pænt, når vi sammenligner 

med skoler, der ligner vores. 

10 min 

385. 

Nyt fra SFO 

Der er lavet et årshjul for SFO. Det har forældrene været glade for. Man 

er tilbage til almindelig hverdag igen efter at have haft førskolebørn 

siden 1. marts.  

Bente Hansen er gået på efterløn og Mikael Nielsen er tilbage med nogle 

timer i SFO, hvor han gerne vil lave noget rollespil. 

Der er i øjeblikket 111 børn i SFO. 

5 min 

386. 

Nyt fra Satellitten 

Heidi Odby Skjøttgaard, der er ny leder i Satellitten, præsenterede sig 

selv. Starten har været lidt turbulent, da den tidligere ansættelse i 

Heltidsskolen ikke var afsluttet, men Heidi er glad for at være her. 

De spørgsmål, der er mest aktuelle i øjeblikket, er Satellittens økonomi 

og forslaget om udviklingsplan for specialundervisningsområdet. En 

frustration er også, at legepladsen er blevet fjernet, fordi den var for 

dårlig. 

5 min 

387. 
Meddelelser fra skoleledelsen 

Skoleledelsen orienterede om nye krav i forbindelse med 

uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse 

10 min 

388. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

Skoleåret er startet godt. I øjeblikket er et udvalg i gang med at 

planlægge en ambitiøs temauge om vikingetiden, som skal laves med hele 

skolen i uge 38. Der er mange spændende ting på programmet, og 

eleverne vil blive blandet, så store og små elever skal arbejde sammen. 

Vi er ved at finde ind i nye rammer for forskellige personalemøder 

Bevægelsestimer i indskolingen er blevet til ”Skolesport”, som er en lidt 

mere struktureret måde. Det har indtil videre været en succes. 

5 min 

389. 
Meddelelser fra medlemmerne 

Bo fortsætter som forældrerepræsentant i bestyrelsen i indeværende 

skoleår. 

5 min 

390. 
Orientering fra støtteforeningen  

Intet 
5 min 

391. 
Evt. 

Intet 
5 min 

392. 
Personsager 

Nej 
5 min 

 



Punkter til kommende møder: 

 

 Planlægning af bestyrelsens deltagelse i afdelingsforældremøderne 

 Konstituering (januar) 

 Princip for elevaktiviteter 

  

Næste møde: Torsdag den 28.09. 18 


