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Godkendelse af referat og dagsorden  
Intet at bemærke 

Konstituering af ny bestyrelse 
Dan Søberg blev valgt til formand og Morten Bjelgart til næstformand. 

Charlotte Holm Kjær indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. 
Høringssvar 

Byrådet har vedtaget en ny måde at lave kvalitetsrapporter på, der bliver således lavet to 

forskudte kvalitetsrapporter -i lige år på 6-18 års området og i ulige år på 0-6 års området. 

Der er tale om en generel rapport, der dækker alle folkeskoler i Aarhus. 

Det er endnu ikke afgjort, hvordan der skal laves lokale afrapporteringer. 

Rapporten er delt op i tre temaer; læringsmiljø, fravær og faglig udvikling. Der er en del, 

det er svært at koble sig til som specialskole, og rapporten bliver derfor ikke særlig 
vedkommende for Langagerskolen. 

Ved afslutning af projektet ”Alle elever til folkeskolens prøver” blev der lavet en rapport, 

som bl.a. tog udgangspunkt i resultater på individniveau. Denne måde at få afrapportering 
på, giver rigtig god mening for det videre arbejde på skolen, idet det bliver tættere på det 
konkrete arbejde på skolen. Bestyrelsen ønsker derfor, at en lokal rapport kunne tage 

samme afsæt. Det bemærkes, at de tre temaer med fordel kunne udvides med personlig 
udvikling og dannelse, idet det område er en vigtig faktor i arbejdet med eleverne. 

Resultat for Langagerskolen fra Alle elever til folkeskolens prøver vedhæftes som bilag. 

Der laves udkast til svar i morgen, som sendes rundt til kommentering senest torsdag, så 

det kan sendes ind fredag. 

Svar fra rådmanden  

Der er kommet svar på bestyrelsens henvendelse til rådmanden vedr. ny 

budgettildelingsmodel. Langagerskolen er ikke blevet en del af den nye tildelingsmodel på 
skoleområdet. Det betyder, at vi ikke bliver en del af betalingen fra almenskolerne, 
betalingen til Langagerskolen og Stensagerskolen vil fortsat være et centralt anliggende. 



 

 

Økonomi  

Der ligger en besparelse på 50 millioner i Børn og Unge hen over de 
næste to år. Processen starter med udarbejdelse af sparekatalog. 

Det vides ikke, hvilken betydning det har for Langagerskolen. 

 

Regnskab 2019  

2019 endte ud med et mindreforbrug på knap 900.000,- De 500.000,- skyldes en øget 

indtægt fra VISO og den resterende del en forventning om, at vi skulle ansætte personale 
til køkkenet i efteråret. Dette blev dog ikke aktuelt alligevel, da byggeriet blev forsinket. 

Budget 2020  

Det nye budget er på godt 82 millioner. 

Den nye Aarhusaftale indebærer, at en lærer kun må undervise 780 timer om året. Det 
betyder, at vi formentlig skal ansætte to lærere fra 1. august, regnet ud fra det nuværende 
elevtal. 

På IT-området sker der nogle forandringer, som vi ikke helt kender de økonomiske 
konsekvenser af. Det handler om, at alle børn fra 2. klasse i Aarhus Kommune skal have 
en Chrome Book, og at alle I pads og pc’er skal udfases. Vi har dog en stor udfordring i en 

hurtig udfasning, og vi har derfor lavet en aftale med forvaltningen om, at vi får en længere 
udfasningstid.  

I budgettet er der afsat 200.000, - til, at der kan serveres gratis mad til eleverne fra august 

og året ud for at få køkkenet startet godt op.  

Vi forventer et merforbrug i 2020 på knap 500.000,- som dækkes af vores opsparing. 

Elevtimetal 

Fra skoleåret 19/20 skete der en justering af timetallet for de yngste elever (0.-3. klasse) 

fra 30 til 27,5 timer om ugen. 

På 3.-5. klassetrin har eleverne 33 timer og 7.-9. klassetrin 35 timer om ugen. 

Vi foreslår, at vi fra 1. august udfaser to timers understøttende undervisning for at kunne 

støtte eleverne tættere i såvel skole- som SFO-delen.  

Der er opbakning i bestyrelsen til dette. 

Information ved Jens Frostholm  

Vi har udfordringer med køkkenbyggeriet. Det startede med, at der kom vand ind, da der 

blev lagt tag, og den kraftige varme fra udtørringen har forårsaget, at gulvet er tørret for 
hurtigt, så det nu er ved at blive brækket op igen. Når det nye gulv er lagt, skal det tørre i 
nogle uger, inden der kan lægges belægning. 

Vi går stille og roligt i gang med processen med ansættelse af personale og med 
drøftelsen af, hvordan vi skal bruge køkkenet til pædagogiske aktiviteter. 

For nogle måneder siden, var vi nødt til at lukke nogle forberedelsespladser, idet vi havde 

elever med behov for yderligere skærmning. 

Bygningsafdelingen skriver fortsat på ansøgningen om bygning af et nyt H, vi forventer, 
den kommer på direktionsmøde inden længe. 

Vi får snart de første indikationer på visitationer til august. 

Forvaltningsmæssigt fylder arbejdet med de nye netværk, som blev etableret i forbindelse 
med omorganiseringen af Børn og Unge, og ny budgetmodel en del. 

Vi går inden længe i gang med drøftelser af arbejdstidsplanlægning for det kommende 

skoleår. 

Lørdag d. 13. juni har vi pædagogisk dag, hvor teamsamarbejde vil være i fokus. Vi skal 
formentlig til Sprækkebjerg Friluftcenter, hvor vi skal igennem samarbejdsøvelser af 

forskellig karakter. 



 

 

 

 

 

Eventuelt.  

Datoer for samtaler sendes til bestyrelsen på AULA. 

Forældrene oplever problemer med at åbne vedhæftninger, der ikke er i PDF format i 
AULA, når der åbnes fra telefon/tablet. Vi opfordrer medarbejderne til at sende i PDF 

format.  


