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Referat af skolebestyrelsesmøde den 28. januar 2019 

 

Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt 

 

Pædagogisk leder Lena Rafn Lindgaard og Janus Lautrup orienterer om aktuelle 

tiltag i deres respektive afdelinger 

 

Lena oplyste, at hun har arbejdet 11 år på Langagerskolen – de sidste 5 år som 

pædagogisk leder.  

I øjeblikket er hun leder for team B, C og G og arbejder grundlæggende i alle teams 

med  

• Trivsel 

• Skolefaglig læring 

• Social læring 

• Livsduelighed 

Vægten er lagt på ”det hele barn” og livstrategier med særligt fokus på livsstrategier 

med indflydelse på eget liv. 

For tiden arbejdes der intenst med skolens kompetenceudviklingsprojekt, som 

omfatter alle lærere og pædagoger. 

 



 

 

 

 

 

 

Janus lagde vægt på at fortælle om sig selv, samt hvilke overvejelser han har gjort og 

løbende gør sig siden sin tiltrædelse på skolen i 2017. Dette med udgangspunkt i, at 

Janus har et indgående kendskab til elever og forældre, hvorfor det er vigtigt for 

Janus, at skolebestyrelsens medlemmer får et indblik i personen Janus Lautrup. 

 

Orientering fra formanden om henvendelse til Rådmanden fra Langagerskolen 

og Stensgagerskolen om administrativ referencelinje 

 

Rasmus Klim Christensen oplyste, han - på baggrund af svaret på den første 

henvendelse, der var sendt til Rådmanden – på ny har henvendt sig og præciseret 

uhensigtsmæssigheden i at ændre den nuværende referencelinje mellem skoleleder 

og administrativ leder. 

Hvorvidt sidstnævnte henvendelse giver et positivt resultat, vil tiden vise. 

 

Gennemgang af foreløbigt regnskab og budget 2019 

 

Jens Larsen oplyste, at endeligt regnskab kan forventes primo februar. Som det ser 

ud nu, forventer vi at afslutte regnskabet med et mindreforbrug i størrelsesordenen kr. 

500.000. Baggrunden for dette mindreforbrug skyldes, at de planlagte renoveringer af 

køkkenerne i husene endnu ikke er tilendebragt, så mindreforbruget er øremærket til 

renovering af de sidste køkkener i 2019 

Med udgangspunkt i det nuværende elevtal forventes budget 2019 at balancere. 

 

Ordensregler – drøftelse og eventuel redigering – bilag vedlagt 

 

Med baggrund i det udleverede bilag påpegede Eva Dyrberg Jensen, at der ikke 

synes at være dybere beskrivelse af skolens antimobbe strategi. 

Det besluttedes derfor, at skolens ledelse mere konkret beskriver, hvilke 

forebyggende tiltag skolen gør med henblik på en proaktiv antimobbe strategi. 

Rasmus Klim Christensen understregede, at nævnte bilag løbende kan justeres efter 

de til enhver tid gældende omstændigheder. 

 

Eventuelt 

 

 Fælles skolebestyrelsesmøder med Stensagerskolen 

 

Eva Dyrberg Jensen oplyste, at et medlem af skolebestyrelsen på 

Stensgagerskolen har nævnt, at det er besluttet, at der skal holdes 

jævnlige fælles skolebestyrelsesmøder mellem Stensgagerskolen og 

Langagerskolen 

Denne beslutning var ingen bekendt med. 

Rasmus Klim Christensen undersøger sagen og punktet sættes på 

dagsordenen til næste skolebestyrelsesmøde. 

 



 

 

 

 

 

Klatrekuppel og gyngestativ 

 

Lisbet Pilgaard orienterede om, at skolen har besluttet at opstille en 

klatrekuppel ved Bygning 1, og at nuværende gyngestativ udskiftes med 

et nyt. 

 

Henvendelse fra tidligere skolebestyrelsesmedlem 

 

Tidligere skolebestyrelsesmedlem Rikke Hyldgaard Hansen skal deltager i 

møde i Brugerrådet for Kørsel. Pågældende forespørger om, der er 

bemærkninger vedrørende kørsel, som hun skal medtage til mødet. 

Bestyrelsen eneste bemærkninger er, at ”det går godt”. 

 

 

 

 

 

 


