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Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 29. september 2020 

 
 
Godkendelse af referat og dagsorden 
Referatet fra mødet d. skrives under på førstkommende møde 
Nyt vedr. Corona 
Smittetrykket er stigende i Aarhus. Vi er gået tilbage til ikke at mødes så meget på tværs 
af grupper og team. 
Vi ansætter to lærere og to pædagoger resten af dette skoleår for at være bedre rustet til 
efteråret/vinteren. Elever og medarbejdere er tæt på hinanden, så der er stor 
opmærksomhed på håndhygiejne og aftørring af overflader. Al individuel forberedelse i 
ydertimer kan medarbejderne have hjemme. 
Vi har målt op i mødelokaler, så der er sat max antal på lokalerne. Dette sætter en 
begrænsning på vores mødeaktivitet. 
Budget for kommende år  

Jens orienterede om det nyligt vedtagne budget for Aarhus Kommune, se evt. 
www.aarhus.dk  

Der er bl.a. afsat 31 millioner af til tilbygning på Langagerskolen og til ombygning af Elev 
Skole, når skolen i Nye er færdig, så der kan etableres en specialskole i Aarhus Nord. Der 
er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt den nye specialskole skal være en del af 
Langagerskolen eller skal være en selvstændig skole. Der er ligeledes afsat 210 millioner 
til faglokaler og pædagogiske arbejdspladser, vi vil forsøge at få del i de midler til 
forbedring af vores pædagogiske arbejdspladser. 

Kort status ved JF  

Køkken  

Produktionen af mad er i gang, og det går rigtig fint. Der er et ønske om mere detaljeret 
menu. Der er store roser til maden. Mikkel (kok) har sendt en seddel ud til eleverne, hvor 
de kan skrive ønsker til retter på. Der er lidt kommentarer, som Jens bringer videre til 
Mikkel (husk også de ikke fancy grøntsager, der skal være lidt justeringer på portioner) 

Der er ansat en kok mere (Sofus), som starter mandag d. 19.10. 

http://www.aarhus.dk/


 

 

Christian spørger til, om personalets mad vil være den samme, som 
elevernes, og om eleverne spiser sammen, idet der er vigtig læring i 
at spise sammen. Maden vil være den samme, og eleverne spiser 
sammen, når det er det mest hensigtsmæssige. Det er dog vigtigt, at vi fortsat tager højde 
for og hensyn til elevernes individuelle behov i den sammenhæng. 

Chromebooks  

Vi har endnu ikke fået dato for udlevering af Chromebooks. Vi har dog fået et par stykker, 
som bliver afprøvet af konsulenterne, særligt i ft. funktioner i IT-rygsækken. Når vi ved 
nærmere, drøftes retningslinjer for opbevaring og anvendelse i bestyrelsen som tidligere 
aftalt. 

Færdsel på skolens grund 

Vi har ikke hørt noget fra forslaget om tilkørsel via CSB (det tidligere Bøgholt) 

Der er udfordringer med elever, der færdes på vejen, særligt når der kommer lastbiler, 
som bakker. Vi kommer derfor til at lave yderligere skiltning vedr. kørsel, og der laves 
retningslinjer for elevernes færdsel (på mooncar, løbehjul mv.). 

Eventuelt 

Vi har fået en donation på 4,1 millioner fra Velux Fonden til det videre arbejde med 
CollaboLearn (Klub Klods). 

Onsdag d. 30.9. til midnat er der deadline på udbud til VISO om selektiv mutisme. Der er 
sat 950.000 af til et projekt, der skal indsamle viden på området. 

Punkt til kommende møde 

Christian har bedt om at få kommunikation på dagsordenen.  

Kommunikation mellem skole og hjem –kan og skal vi lave principper for det? 

 


