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Godkendelse af referat og dagsorden  

 
Høringssvar vedr. udkast til byrådsindstilling om justering af folkeskolereformen 
samt revideret styrelsesvedtægt for skolerne 
Der er enighed om at bestyrelsen laver et udkast til høringssvar, som støtter forslagene, 
dog med en opmærksomhed på endnu en stigning i SFO-taksten. JF laver et udkast og 
sender det til bestyrelsen. 
Underretning ved ulovligt skolefravær på 15% eller derover i ét kvartal ved Jens 
Frostholm  
Hvis et barn har mere end 15% ulovligt fravær på et kvartal, er skolelederen nu forpligtet til 
at lave en underretning. Det er derefter socialforvaltningens vurdering, om der kan ske 
træk i børn- og ungeydelsen. Fravær registreres som ulovligt, når skolen ikke har fået 
besked om fraværet. Vi tænker ikke, det skaber de store udfordringer på Langagerskolen. 
Information ved Jens Frostholm  
Vi har henover sommeren fået et par nye elever, hvilket har betydet, at vi har måttet lave 
lidt om i et par grupper. 
Lige ud for bygning 1 etableres der en bygning, som indeholder en lille gang, et lokale og 
et toilet. Bygningen skal bruges til en elev, som er særligt udfordret på flere parametre. 
Byggeriet af køkkenet er gået i gang. Grundet anden rørføring end den på tegningerne, 
har vi desværre været nødt til at fjerne skaterbanen.  
Kørslen fungerer rigtig fint, der har ikke været de store udfordringer. 
De næste to uger afvikles der to Studio 3 kurser for alle de nye medarbejdere, og sidst i 
august starter elevkonferencerne. 
På kommunalt plan drøftes det, hvordan der skal laves tilsyn med skolerne. Det er 
besluttet, at der laves en kvalitetsrapport for skoleområdet og en for dagtilbudsområdet i 
Børn og Unge i stedet for en samlet, som det foregår nu. 
Eventuelt  
 



 

 

 
 
 
 
Rasmus har fået en henvendelse fra et par forældre vedr. en elev, der fik en beskrivelse af 
sig selv med hjem i en åben kuvert. JF og LP drøfter med den øvrige ledelse procedurer 
for, hvordan vi kan sende papirer frem og tilbage mellem skole og hjem, idet vi nogle 
gange har brug for underskrifter fra forældre. 
Der er ligeledes kommet en henvendelse vedr. kæledyr på skolen. Der er en del praktiske 
hensyn i forhold til det -pasning i ferier og weekender, allergi hos elever og personale, og 
samtidig kan der være elever, der bliver negativt påvirkede af kæledyr. Når der er tale om 
elever, der er afhængige af at have deres kæledyr med i skole, går vi naturligvis ind i en 
drøftelse i den enkelte sag. 
Vi drøftede en henvendelse vedr. tilsyn med eleverne efter en uhensigtsmæssig episode, 
JF og LP drøfter det videre med personalet, og hvordan vi kan arbejde med det. 
 
JF og LP har inviteret Line Gebauer, psykolog i KT og Rikke Steensgaard, psykolog i 
Autismepotentiale kommer på næste bestyrelsesmøde og for at fortælle om Klub Klods. 
 
Tilmelding til Aarhuskonferencen kan ske til Rikke Stensgaard (på Langagerskolens 
administration). Konferencen foregår lørdag d. 5. oktober. 
 


