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Godkendelse af referat og dagsorden  

 

Budgetforlig 2020 

Der er indgået budgetforlig. Der sker et løft i forhold til velfærdsområdet, særligt på det sociale 
område, men også til socialt udsatte og handicappede børn og unge. Der er ligeledes sat et 
større beløb af til grøn omstilling. 

Til Børn og Unge er der sat 21 millioner af. Pengene skal bruges til specialområdet men er 
ikke specifikt prioriteret. 

På specialundervisningsområdet er der et underskud på 34 millioner voksende til 40 millioner 
henover de nærmeste år. Størsteparten af de 21 millioner må derfor forventes at gå til drift. 

 

Økonomi 2019 

Vi forventer at ende ud med et merforbrug på ca. 30.000, - Den eksterne virksomhed har 
været godt efterspurgt i år. 

Vi er i gang med at omstille vores bilpark til elbiler. Vi har således købt to hybridbiler og en 
elbil til konsulentteamet. Det næste bliver at bilerne til eleverne skiftes. Vi er i gang med at se 
på det næste budget. Vi bruger 73 millioner på løn i år stigende til 76 millioner i 2020, 
stigningen skyldes dels lønstigninger og dels en stigning i antallet af pædagogiske 
medarbejdere grundet elevtilgang. 

 

AULA  

Præsentation af AULA. Der er fortsat nogle uafklarede områder i forhold til Langagerskolens 
brug af AULA.  

Inden længe laver vi opfølgning på, hvor mange forældre, der er kommet på. 

 

Nyt fra Jens Frostholm  

Køkken 



 

 

 

 

 

Der har været rejsegilde dd. Bygningen skal affugtes, da det har regnet en del under byggeriet 
og isoleringen derved er blevet våd. Byggeriet er 8 uger forsinket, så ibrugtagningen bliver 
omkring april. 

Da byggeriet ikke har været udbudt i hovedentreprise, er det en udfordring at holde styr på, 
hvor langt de er nået.  

Bygninger 

Vi har grundet øget elevtal været nødt til at inddrage personalearbejdspladser i bygning 8 

Det er ikke hensigtsmæssigt, idet vores medarbejdere også har brug for arbejdspladser uden 
forstyrrelser. Vi arbejder derfor på at få etableret en pavillon til formålet. Vi er dog løbet ind i, at 
planlægningsafdelingen ikke synes så godt om ideen. 

Når man ser på den demografiske udvikling i Aarhus, ser det ud til, at vi på den lidt længere 
bane kommer til at få et kapacitetsproblem. 

Chromebooks til alle elever 

Det er politisk besluttet, at alle elever fra 2. klasse skal have en Chromebook. Jens har haft 
møde med digitaliseringsafdelingen, idet vi kan se nogle udfordringer i det. Vi kommer til at 
lave en længere indkøringsfase for at de ældste elever ikke skal skifte system tæt på 
afgangsprøverne.  

Planlægning 

Vi har et voldsomt arbejdspres bredt i organisationen fra skolestart til nu grundet konferencer 
og statusskrivelser. Det presser organisationen hele vejen rundt, og vi skal have drøftet, om vi 
skal planlægge anderledes. 

 
Eventuelt  

Eva skal til møde i brugerrådet for det koordinerede kørselstilbud. Diverse ris og ros om 
kørsel sendes til hende. 


