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Til stede 
Dan Seiberg Søberg, forældrerepræsentant  
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
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Christian Barfod, forældrerepræsentant  
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant 
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
Jens Frostholm, skoleleder 
Bjørn Sømod, administrationsleder 
 
Afbud  
Charlotte Holm Kjær, forældrerepræsentant 
Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant 
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant 
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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 17. maj 2021 

 
 
 
Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Præsentation – ny administrationsleder Bjørn Sømod  
Bjørn er startet som administrationsleder d. 1. april 2021. Bjørn kommer senest fra en stilling i 
Børn og Unge i politisk betjening.  
Økonomi  
Overordnet set har Langagerskolen en god økonomi, og vi har en ligeledes en god opsparing. I 
løbet af det kommende år vil vi bruge omkring 1,5-2 millioner på legeplads og opsætning af 
pavillon. Det vil betyde, at vi har 1-1,5 million tilbage på opsparingen.  
Når vi ser på lønbudgettet vil vi starte året ud med 67 lærere og 59 pædagoger. I forhold til nu 
opnormeres der med to lærerstillinger og to pædagogstillinger. Der vil ligeledes blive 
opnormeret med en pædagogisk vejleder (lærer/pædagog).  
Elevtallet er i det forgangne år steget fra 190-214. Der laves ikke elevtalsfremskrivning på 
specialområdet, men alene den demografiske udvikling gør, at elevtallet formentlig også vil stige 
fremadrettet.  
Høring om nyt kommunalt 10. klasse-tilbud i Aarhus – bilag  
Vi er inviteret til at give høringsvar, forslaget har dog ikke betydning for specialområdet.  
Det besluttes ikke at afgive høringssvar. 
Det kunne dog være interessant på sigt at byde ind med et 10. klasses center for elever i 
Langagerskolens målgruppe.  
 



 

 

Status på byggeri og manglende midler til vejprojekt  
Planlægningen af udvidelse af idrætsfaciliteterne er i gang, det forventes, at byggeriet startes 
omkring april 2022, det forventes færdigt til skoleårets start i 2023. Projekteringen af byggeriet 
af det nye H starter i 2022 og forventes færdigt i sommeren 2024. 
Lige nu er etablering af en ny pavillon i gang, den tages i brug til august. Til trods for, at der sker 
en kapacitetsudvikling bygningsmæssigt, er vi pressede på plads, og vi er nu nødt til at have 
minimum 7 elever i hver gruppe, hvilket presser eleverne.  
I det bevilgede budget til udvidelse af Langagerskolen er der ikke afsat midler til tilpasning af ind 
-og udkørselsforholdene. 
Der er enighed om at invitere Thomas Medom og Martin Østergaard Christensen til et 
bestyrelsesmøde i august med en dagsorden om udviklingen på det specialpædagogiske 
område og den trafikale situation på Langagerskolen.  
Status på kommende skoleår – hvor er vi?  
Vi starter ud med 67 lærere, 59 pædagoger og 5 pædagogstuderende. Vi er fortsat i gang med 
placering af elever og medarbejdere. Vi håber at blive færdige i denne uge. D. 12. juni har vi 
planlægningsdag for alle team. Vi afvikler informationsmøde for nye forældre d. 22. juni, vi 
håber, at det er muligt at afvikle mødet fysisk. Jens inviterer en fra bestyrelsen til at deltage og 
fortælle om at være forælder på skolen. Dan undersøger, om det er muligt for ham. 
Skolebestyrelsesmøder det kommende skoleår  
Vi afvikler hvert andet møde fysisk og hvert andet møde på Teams. Vi laver fortsat et rul mellem 
mandag, tirsdag og torsdag. De fysiske møder fra 18-20 og de virtuelle 18.30-20 
Eventuelt  
Covid 19 smittet chauffør 
Vi har påtalt, at vi fik for sent besked vedr. en smittet chauffør, som har kørt med en del elever, som 
nu er sendt hjem til test. 
Madordning 
Der er nu tilmeldt 92 elever, der er nu et tre dages og et fem dages abonnement. Der er udarbejdet 
en folder, som fortæller noget om madordningen, meningen er, at den udleveres til nye forældre. 
Der er ros til køkkenet for hjælpsomhed, information og udvikling af menuerne. 
Ansættelser 
Vi har ansættelsessamtaler til lærerstillinger d. 8. juni og til pædagogstillinger d. 23. juni. (rykket fra 
d. 15. juni). Begge dage fra 8-16. 
Optagelse.dk 
Vi har brug for at drøfte, hvordan bestyrelsen kan være med til at bakke op om de opgaver, der 
ligger hos forældrene i forbindelse med Optagelse.dk. 
Vi inviterer UU vejleder Karin Øgir til et bestyrelses møde i efteråret, så hun kan fortælle mere 
konkret om det. 

 


