
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDSTYRER: Peter 

 

Fraværende: Jesper og Rikke 

 

DAGSORDEN: Forventet tid 

524. 

Præsentation af elevrådsrepræsentanterne 

og meddelelser fra elever: 

Karoline fra 8A og Anna fra 7A. samt Tim – elevrådslærer/koordinator. 

Elevrådsrepræsentanter vil deltage på skift til skolebestyrelsesmøderne. 

 

Elevrådene har rettet en henvendelse til ledelsen om muligheden for at 

flytte valgfagsmodulet tilbage til fredagen – på baggrund af en 

spørgeskemaundersøgelse i udskolingen. 

 

Har fået nye basketkurve ude på legepladsen og nye små fodboldmål. 

 

Det lille elevråd er i gang med en undersøgelse af hvordan andre skoler 

driver deres bod og hvad mulighederne er på Langå Skole. 

 

Vi har elevrådsrepræsentanter fra Langå i det fælles elevråd i Randers. 

 

10 min 

525. 
Godkendelse af referat 

Godkendt og underskrevet. 
5 min 

526. 
Meddelelser fra formanden 

De sidste referater mangler på skolens nye hjemmeside.  

De manglende referater kommer op hjemmesiden hurtigst muligt. 

5 min 

527. 
Skolebestyrelsen i spil 

- Procesarbejde omkring Langå skole. 

Arbejdet forsættes på kommende møde. 

45 min 

528. Pause 15 min 

529. 

Skolebestyrelsens årsberetning 

- Input til årsberetning.  

Slides fra bestyrelsesberetning jan. 2018 medsendes med referatet. 

De fælles punkter til årsberetningen laves på næste møde. 

15 min 

530. 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

- Status på svarproces. 

Svarprocenten dagsdato på 8,67% 

Der rundsendes et skriv til alle forældrene fra skolebestyrelsen. 

5 min 

531. 

Meddelelser fra skoleledelse 

Jobsamtaler til en stilling på skolen den 28.11. – her deltager Peter. 

Den 12.12. er det en stilling i Satellitten – Alice er 

bestyrelsesrepræsentant.  

Der laves altid så stabile vikarløsninger som muligt ved kendt fravær. 

5 min 

 

Skolebestyrelsesmøde 

 
Torsdag den 15. november 2018 

Kl. : 17.00-19.00 
 

I karnap 1 på A-gangen 

 
 



532. 

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne 

I december bliver der ekstra fokus på læsning i morgenbåndet for 0.-6. 

årgang. 

Der er mange skole-hjem samtaler i løbet af november. 

Planlægning af juleklip er i fuld gang. 

5 min 

533. 
Meddelelser fra medlemmerne 

Ingen meddelelser denne gang. 
5 min 

534. 
Evt. 

Håndbogen for skolebestyrelsesmedlemmer kan lånes hos Morten. 
5 min 

Næste møde tirsdag d. 11/12 2018 kl. 17.00-19.00 


