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Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. september 2021 

  

 

Godkendelse af referat og dagsorden  
Intet at bemærke 
 

Orientering fra Jens  

Den nye pavillon er nu i drift. Grundet elevtilgangen, har vi ansat en del nye medarbejdere, hvilket 
betyder, at vi har en del medarbejdere på introduktionskurser.  
 
Status på flytning til Kolt  
Jens orienterer om lokalerne i Kolt. Det bliver skoletilbuddet (ca. 25 elever), der rykker til Kolt, så vi 
har mulighed for at lukke ned i ferieperioderne. Der er sendt brev til forældrene til alle berørte 
elever, og der afholdes forældremøde, når lokalerne er lidt mere på plads. Det forventes, at det er 
klar til ibrugtagning i uge 43. Det er planen, at vi har lokalerne i Kolt frem til det nye byggeri, er 
færdigt i 2024.  
 
Vi har været nødt til at foretage nogle investeringer i forbindelse med flytningen. Vi har købt to 
ekstra biler, så eleverne kan komme på Bøgeskov Høvej til undervisning i faglokaler, og der er 
ligeledes købt fire Smartboards, vi har alt i alt brugt i omkring 700.000, - af opsparingen. Vi er i gang 
med logistikken vedr. levering af mad fra køkkenet.  
 
I løbet af efteråret begynder drøftelsen af, hvordan de bygninger, der bliver tomme på Bøgeskov 
Høvej, skal anvendes. 
 

Dialogmøde med rådmand og børn og unge-udvalget i distrikt Sydvest den 12. oktober 2021 
kl. 19.00-20.30 – på Søndervangsskolen 

De, der ønsker at deltage i mødet, sender en besked på AULA til Rikke Stensgaard, som sørger for 
tilmelding. 



 

 

 

Besøg af rådmand Thomas Medom og forvaltningschef Hardy Pedersen kl. 19.00-20.00 – 
rundvisning på skolen, let måltid fra køkkenet og dialog mellem bestyrelse og rådmand 

Jens præsenterer byggeriet, ønsket om ændring af til- og frakørselsforholdene og økonomien i 
bevillingen til byggeri. Hardy præsenterer elevtal på specialundervisningsområdet, Thomas -det 
brede perspektiv på specialundervisningsområdet og tanker om det fremadrettede og det lange 
perspektiv. Der er stor politisk interesse for specialundervisningsområdet bredt set i Byrådet. 
Skolebestyrelsen påpegede, at selv med den vedtagne udvidelse af Langagerskolen og en 
ombygning af den nuværende Elev Skole, vil Langagerskolen med det nuværende elevtal fortsat 
være afhængig af de to midlertidige pavilloner, som er opstillet. Thomas sætter pris på 
Langagerskolens fleksibilitet ift. at åbne en afdeling i Kolt og har fokus på det fremadrettede behov 
for specialundervisning.  
 
Til- og frakørselsforhold tages med til drøftelse med andre. Skolevejsanalysen nævnes som ét 
muligt spor – en anden mulighed er at køre det som et selvstændigt projekt. 
 
Chromebooks: Bestyrelsen rejser spørgsmålet om Chromebooks, hvornår Chromebooks kan blive 
udrullet på Langagerskolen. Det ligger i den politiske beslutning, at også specialskolerne skal 
overgå til Chromebooks. Lige nu er der lang ventetid på levering, så det er usikkert, hvornår de kan 
tages i brug. Langagerskolen retter henvendelse til forvaltningen. 
 
Eventuelt  
Ingen bemærkninger 
 


