Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 6. februar 2018

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Jesper
Fraværende: Jan og Peter

DAGSORDEN:
546.
547.

548

549.

550.

552.

Elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever.
Der er afbud fra eleverne denne gang.
Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet.
Besøg af Leif Mårtensson.
Leif er formand for Langå miljøgruppe og han vil fortælle os om deres
arbejde.
Præsentation af projektet med at skabe overgange under jernbanen og
Gudenåen. Vil skabe sikker adgang til naturen og bedre skolevej.
Langå miljøgruppen vil gerne holde et borgermøde på skolen. Ønsker at
have skolebestyrelsens opbakning i den videre proces.
KF skriver tilbage til Leif på vegne af skolebestyrelsen som giver deres
støtte til projektet.
Meddelelser fra formanden
Ingen henvendelser til formanden.
Evaluering af forældremøderne
- Bordet rundt
Godt med de overordnede linjer om læsning i den fælles del af
forældremøderne og at man så kommer tættere på arbejdet med læsning
ude i klasserne.
Der var større forældretilslutning sidste år, på trods af, at skolen
kontaktede alle dem der ikke havde tilmeldt sig ved tilmeldingens dead
line.
I Satellitten manglede man måske mere om læsevanskeligheder hos de
yngste – dem der endnu ikke selv kan læse.
Forslag om at SAT-aftenen kunne lægges for sig selv.
Godt med den tematiske opbygning.
I invitationen kunne indholdet med fordel gøres endnu tydeligere for
både den fælles og klassevis-del.
Økonomi og budget
Regnskab 2018 og budget 2019. Gennemgang og orientering.
Regnskabet for 2018 samt foreløbigt budget for 2019 blev gennemgået.
Regnskabet for 2018 er nu afsluttet og godkendt. Skolen kommer, samlet
som enhed, ud med et lille overskud alt i alt.
På skolebestyrelsesmødet i marts sættes godkendelse af budgettet for
2019 på som punkt.

Forventet tid
10 min
5 min

10 min

5 min

10 min

10 min

Side 1

Pause

10 min

Forældretilfredshedsundersøgelse (se bilag)
Opstart på behandling af denne og orientering
- Toiletter
- Trafik og parkering
- Mobilpolitik
Nedsættelse af udvalg
Orientering om resultaterne af Morten.
Sammenlignet med FTU-resultaterne fra 2015 er skolen samlet gået
frem, både overordnet og på langt de fleste delområder.
De lokale spørgsmål med svartekst skal vi arbejde videre med i
skolebestyrelsen.

551.

Et trafik- og mobil-udvalg:
Medlemmer om trafik:
Peter, Jesper P., Bjarke, Alice, Jesper N og Morten
Jesper er kontaktperson til Leif og Langå Miljøgruppe
Om mobil:
Jan, Anne Julie, Rikke, Heidi og Keld

10 min

På baggrund af svar fra forældretilfredshedsundersøgelsen har
skolebestyrelsen, skolens ledelse og Ejendomsservise prioriteret bygning
af nye og renovering af eksisterende elevtoiletter. På skolen kan
genetableres 4 elevtoiletter samt bygge faste rum i de eksisterende
toiletter ved gangen i midten. Dette arbejde påbegyndes i uge 7.

553.

554.

Der er kommet er kommunalpulje til belægning samt udeområder.
Til Langå Skole har vi fået 690.000kr.
Nødvendige udbedring af belægning laves.
Køber ny legepladsområde samt opsættelse af endnu et legetårn.
Der laves gennemgribende renovering af eksisterende legeplads.
Høringssvar
- Børn- og ungepolitik
- Uddannelses politik
Se bilag.
Skolebestyrelsen bakker op om høringssvarene fra MED.
Meddelelser fra skoleledelsen
Har afholdt ansættelsessamtaler til børnehaveklasseleder. Hanne
Søndergaard er blevet ansat. Skolebestyrelses godkender ansættelsen.
I den kommende periode skal vi have ansæt yderligere to personaler. En
til Satellitten og en på skolen.
Skolebestyrelsensrepræsentanterne er:
- Bjarke på skolen - (Jan eller Peter er velkommen til at byde ind)
- Rikke i Satellitten.
På skolen har der været en evaluering af lærernes arbejdstidsaftale –
Randers aftalen. Evalueringen er sendt videre i systemet.
Tre elever på 8. årgang har vundet en samlet anden plads i
Brydtavsheden-konkurrence. De, og dansklærer Charlotte Niemann, var,
i går, i KBH hvor de præsenterede deres novelle og fik overrakt præmie.

15 min

10 min

Side 2

Kantinekøkkenet er færdigt renoveret og boden er i gang igen.
I uge 7 og 8 arbejdes med følgende ting på skolen:
- Renovering af A-gangen og A-karnapperne
- Nye gulve på 3 klasseværelser på B-gangen
- Projektor og dokumentkamera op i festsalen
- Etablering af 4 nye elevtoiletter samt bygges båse i eksisterende
toiletter på midtergangen.
Er der mulighed for at Satellittens børn kan benytte Boden? Denne
forespørgsel sender vi videre til Satellittens personale.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Der er i den seneste tid planlagt og afholdt forældremøder.
Evaluering af Randers arbejdstidsaftalen for lærerne. Ser spændt frem til
555. genforhandlingen.
Der har været både ansættelse af nye og afsked med gode kollegaer.
Godt med de ekstra midler til vikardækningen i de mørke måneder.
Glæder sig til vinterferie.
Meddelelser fra medlemmerne
556.
Ikke nogen meddelelser
Evt.
557.
Ikke noget denne gang
Næste møde torsdag d. 28/03 2019 kl. 17.00-19.00

5 min

5 min
5 min

Side 3

