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Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 2. december 2019 

 
 
  
Godkendelse af referat og dagsorden  

 

Ny budgettildelingsmodel til skolerne i Aarhus Kommune  

Der arbejdes i øjeblikket på en ny budgettildelingsmodel til almenområdet. Som en del af 
arbejdet drøftes midler til specialundervisningen. I den nuværende model betaler skolerne 
for elever, der kommer i specialklasser, hvorimod en central pulje betaler for de elever, der 
går på Langagerskolen og Stensagerskolen. Der er nu tale om, at midlerne føres fra den 
centrale pulje ud på skolerne (for Langagerskolens vedkommende), så skolerne ligeledes 
skal betale for elever, der visiteres til Langagerskolen.  
Der sker en budgetregulering, så vi får 17.800,- mere pr. år for en elev i helhedstilbud og 
8.986, - for en elev i skoletilbud. Der sker ligeledes en regulering på administrationen og 
bygninger. Vi kommer således til at ansætte flere pædagogiske medarbejdere. 
Fremadrettet elevtal og bygninger 

Vi har nu 181 elever, hvilket betyder, der er fyldt op i alle grupper. Den demografiske 
udvikling og stigningen i antallet af børn/unge med autisme og ADHD betyder, at vi 
formentlig vil have omkring 210 elever i 2024. Bygningsafdelingen laver derfor en 
indstilling til direktionen på bygning af et ”H” og udbygning af idrætsfaciliteter på 
Langagerskolen. Et ”H” kan stå færdigt omkring 2023. 

Et nyt ”H” kan dog ikke dække behovet, og elevtalsudviklingen følges tæt, idet der skal 
laves yderligere en løsning på den længere bane, hvis stigningen går som forventet. 

Allerede til sommer vil vi få pladsproblemer, hvorfor der arbejdes på at finde en midlertidig 
løsning frem mod 2023, hvor et nyt ”H” kan være færdigt.  
 

 



 

 

Nyt fra Jens Frostholm 

Konsulentteamet 

Opgaverne i VISO har netop været i EU udbud. Vi har afgivet bud 
men får først svar i april. 

Psykolog Lissen Tønnies går på barsel slut december, og vi har netop ansat en 
barselsvikar for hende. Vi har lavet en midlertidig ansættelse på yderligere en psykolog 
frem til sommerferien grundet øget efterspørgsel af konsulentteamets ydelser. 

Køkken 

Byggeriet er bagud planen, og lige nu er der problemer vedr. fugt grundet det meget våde 
efterårsvejr. 

Vi forventer, at køkkenet er klar i april, og vi ser på, om vi kan lave en periode frem til 
sommerferien med gratis mad til eleverne.  

Planlægning 

Grundet stigning i elevtallet, har vi ansat /ansætter vi en del nye medarbejdere, hvilke skal 
sættes ind i arbejdet med eleverne. Ledelsesmæssigt ser vi derfor i øjeblikket på forslag 
til, hvordan vi kan tænke anderledes i forhold til indkøring af nyt personale.  

Perioden fra skolestart til efterårsferien er grundet elevkonferencer, statusskrivelser, 
elevplaner mv. meget travl, særligt for de pædagogiske ledere og det pædagogiske 
personale. Vi sætter derfor en proces i gang, hvor vi ser på, hvordan vi kan planlægge 
anderledes til næste år, da belastningen er for stor. 

Biler 

Grundet grøn omstilling i Aarhus Kommune skal vores biler skiftes til mere miljøvenlige 
biler, og grundet øget kørsel for konsulenterne og til undervisning ”ude i byen” øger vi 
antallet af biler fra 2 til 4.  
Vi har således købt to hybridbiler og en elbil.  
Biler/busser til elevtransport skal med tiden ligeledes skiftes.  
Eventuelt  
Rasmus’ datter udskrives fra Langagerskolen en af de nærmeste uger, og han udtræder 
derfor af bestyrelsen. På mødet d. 28. januar skal bestyrelsen derfor konstituere sig på ny. 


