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Referat fra møde i skolebestyrelsen tirsdag den 26. januar 2021 

  
Godkendelse af referat og dagsorden 
Intet at bemærke   
 
Udkast til retningslinjer for skole/hjem samarbejdet  
Gennemgang af udkast til beskrivelsen. Jens, Ulla og Lisbet retter beskrivelsen til ud fra kommentarerne og 
sender det til bestyrelsen på AULA. 
 
Abonnementsordning på mad fra storkøkkenet  
Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 83 elever. Der er forældre, der fravælger frokostordning pga økonomi, hvilket 
bestyrelsen finder meget problematisk.  
Rigtig mange af eleverne er selektivt spisende, og det tager tid at ændre i spisevaner/mønstre, og det kan 
derfor være svært at holde fast i en tilmelding. 
Hvordan får vi flere med? Kan vi blive klogere på, hvorfor der er nogen, der ikke er med.  
Idet skolen ikke har mulighed for at støtte madordningen, vil bestyrelsen forsøge at få Rådmanden i tale 
vedr. udfordringen. 
Dan udarbejder udkast til et brev til Rådmanden, som sendes til bestyrelsen til kommentering. Brevet 
beskriver problemstillingen.  
 
Chromebooks  
Vi har fortsat ingen dato for, hvornår vi får Chromebooks. Vi skal have lavet et udkast til retningslinjer for 
brugen af Chromebooks, Jens, Lisbet og Ulla laver et udkast. Christian prøver at få inspiration til 
beskrivelsen fra gruppen ”Skolebestyrelser i Aarhus”, vi finder ligeledes retningslinjer fra andre skoler til 
inspiration. 
 
Økonomi  
Forventet regnskab 2020  
Gennemgang af budget 2020. Det endelige regnskab er ikke klar endnu, det forventes  



 

 

Vi kommer ud med et merforbrug på 822.232,- Dette skyldes, at vi er blevet bedt 
om at bruge af vores opsparede midler, og på den baggrund har vi lavet en del 
investeringer f. eks IT, ladcykler og en ekstra bil til elevtransport. 
Se bilag 1. 
 
Budget 2021  
Vores budget stiger i 2021 grundet flere elever. Det bliver tydeligt i lønbudgettet. Det forventede 
merforbrug vil være 314.443,- med det nuværende budget. 
Vi forventer, at vi skal bruge ca. 1,5 millioner på etablering af ny legeplads og inventar til nye bygninger. 
Se bilag 2. 
 
Byggeri, herunder vandskade  
Vi har haft en stor vandskade, som er sket mellem d. 30.12.20og 4.1.21. Der er løbet varmt brugsvand fra 
installationen bag kontoret på første sal. Vandet er løbet ned i omklædningsrummene, gymnastiksalen og 
mødelokale 1. Der skal derfor nyt gulv på i gymnastiksalen og omklædningsrummene skal bygges op igen.  
Indtil det nye gulv er lagt, er vi nødt til at låne lokaler ude i byen.  
Der er bevilget penge til om- og tilbygning af idrætsfaciliteter. Det ser nu ud til, at bevillingen rykkes, så de 
nuværende faciliteter ikke skal genetableres efter vandskaden. 
Præsentation af skitsen til de nye idrætsfaciliteter og skitse til nyt H. Se bilag 3, 4 og 5. 
 
Vej forhold på Langagerskolen  
Der arbejdes fortsat på at få lavet en udkørsel oppe for enden bagom bygning 1 og nede ved bygning 10, 
det betyder, at legepladsen ved skrænten skal nedlægges. Der vil blive ensrettet kørsel. 
Der skal derfor etableres nye legearealer, der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på det. 
Når byggeriet er færdigt, kan der ikke udbygges mere på Bøgeskov Høvej. Se bilag 3 
 
Eventuelt  
Jens Larsen går på pension d. 1. april. I dag er den ledige stilling slået op. Jens F. skal lede samtalerne, og vi 
forventer, at der kan starte en ny 1. april. Ansættelsesudvalget sammensættes inden længe. 
 
 


