
 

 

Til stede 
Rasmus Klim Christensen, forældrerepræsentant  
Dan Seiberg Søberg, forældrerepræsentant  
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
Morten Bjelgart, forældrerepræsentant 
Christian Barfod, forældrerepræsentant  
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Charlotte Holm Kjær, forældresuppleant 
Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant 
Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant 
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
Jens Frostholm, skoleleder 
 
Pædagogisk leder Agnete Wedel Lorenzen og Christian Møller Nielsen deltog i første del 
af mødet 
 
Afbud  
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant  
 

 
Viby J., d. 19. marts 2019 

 
 
Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 12. marts 2019 

 
Godkendelse af referat og dagsorden  
Forældremøde d. 1. april sættes på dagsordenen. 
Pædagogisk leder Christian Møller Nielsen og Agnete Wedel Lorenzen   
”Hvad sker der i afdelingen” samt drøftelse  
Christian præsenterer sin tid på Langagerskolen og sin afdeling F,N,M,X. I F,N,M er det 
primært elever i 5.-10. klasse. Der er mange elever, der skal til afgangsprøve, så der er et stort 
fokus den vej. Eleverne i X er alle elever, der har svært ved at komme i skole. Der er tilknyttet 
en lærer og en pædagog, og der inddrages i nogle tilfælde andre medarbejdere fra skolen. 
Indsatsen ser meget forskellig ud, og der tages i høj grad udgangspunkt i den enkelte elev. 
Gruppen af elever med højt skolefravær, der visiteres til Langagerskolen, er stigende. 
Agnete præsenterer sin tid på Langagerskolen og sin afdeling I,K,L, som spænder over 5.-10. 
klassetrin.  
Aftenåbning: Er for elever i helhedstilbuddet i 6.-10. klasse om torsdagen kl. 16-20. Der er i 
øjeblikket 25 elever tilmeldt. 
Forældremøde d. 1. april kl. 17-19 
Bestyrelsen skal aflægge årsberetning og Niels Tange kommer og fortæller om det forløb, han 
har lavet på skolen om Stærkere Lærings Fællesskaber (SLF) i dette skoleår. Fra august 
sættes der et forløb i gang i hele Børn og Unge.  
Antimobbestrategi  
Forslaget blev vedtaget og lægges på hjemmesiden. 
Administrative Fællesskaber og henvendelse til Rådmanden v. Rasmus 
Rasmus har fået svar på bestyrelsens anden henvendelse.  
Der er efterfølgende truffet afgørelse om referenceforholdet for den administrative leder og 
dermed for hele administrative afdeling, der ændres ikke i indstillingen og vores administrative 
leder overgår således referencemæssigt til forvaltningen. På torsdag har Jens F. og Jens L. 
møde med kontorchef for de administrative fællesskaber, Pia Bønning for at få afklaret diverse 
forhold. Der bliver 23 administrative fællesskaber på almenområdet, en administrativ leder på 
Stensagerskolen, en på FU området og en på Langagerskolen.  



 

 

 
Orientering v. JF  

Køkken byggeri  
Vi har nu fået byggetilladelse. Resultatet af licitationen afgøres i april. 
Endeligt regnskab  
Regnskabet er nu afsluttet, resultatet endte på et mindreforbrug på omkring 0,5% eller 
379.612,-. Merforbruget skyldes manglende levering af nye køkkener i 2018. 
Mountainbike spor  
Vi er i samarbejde med CSB ved at undersøge, om vi kan etablere et mountainbikespor i 
fællesskab, vi kan formentlig skabe en rute på omkring 2 km. Der er opbakning til det fra 
bestyrelsen. 
Nyt fra forvaltningen  
Lisbeth Schmidt Andersen er nyansat Børn og Ungechef for distrikt Sydvest, som 
Langagerskolen ligger i, og for det faglige netværk for specialpædagogik, hvor Jens F. 
også skal deltage. 
Kommunikation  
Den nye direktør, Martin Østergaard Christensen, er flittig til at fortælle om sit virke på 
Sociale Medier, hvilket kommer til at have indflydelse på kommunikationsstrategien på 
skolerne. 
AULA v. LP 
AULA, afløseren for skoleintra, går i luften d. 1. august 2019. Forvaltningen har lavet en meget 
brugbar tidsplan for, hvornår hvad skal flyttes fra skoleintra og over på AULA. AULA er 
brugervenlig, og layoutet er genkendeligt. Der kommer nærmere information om forældrenes 
adgang.  
Vi får ligeledes ny hjemmeside, denne går ligeledes i luften 1.august 2019. 
Eventuelt 

Vi har indgået et samarbejde med Interactive Minds på Aarhus Universitet om deltagelse i 
et forskningsprojekt, som handler om at arbejde med sociale kompetencer hos børn med 
autisme (Klub Klods). I Klub Klods samarbejder elever med autisme om at bygge Lego – 
konstruktioner- og modeller, som anvendes til at understøtte social problemløsning, 
refleksion og samskabelse i et legende miljø. Projektet har fået 1 million kr. af Trygfonden.   
Fra Langagerskolen er det psykolog Line Gebauer, der er med i projektledelsen. 
 
Elevplaner skal på som punkt på næste møde. 
 
  


