
   

Til stede: 

Dan Seiberg Søberg, formand 

Morten Bjelgart, næstformand 

Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant  

Jens Frostholm, skoleleder  

Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 

 

Viby J., den 2. november 2021 

 

Afbud: 

Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant 

Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  

Christian Barfod, forældrerepræsentant   
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Charlotte Holm Kjær, forældresuppleant  

Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant   

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 28. oktober 2021 

  

 

 
  
Godkendelse af referat og dagsorden  

Bemærkning til referatet: Der efterspørges en bemærkning i referatet om, at bestyrelsen fremlagde 
det høje elevtals betydning for det pædagogiske arbejde på Langagerskolen. 

Opfølgning på besøg af rådmanden  

Jens har fået besked om, at Rådmand Thomas Medom har fremsat forslag om, at salget af Kolt 
Skole sættes i bero frem til 2026.  

Det var et godt besøg, han var tydeligvis godt forberedt. 

Thomas Medom kommer på besøg igen d. 4. november, det er endnu ikke afklaret, hvordan 
besøget skal foregå. 

Flytning til Kolt – hvor er vi?  

Eleverne i S flyttede til Kolt d. 25. oktober, det er så småt ved at være på plads, og de fleste elever 
er mødt ind efter ferien. Medarbejderen har ydet en kæmpe indsats for at gøre klar til eleverne, og 
Johnny har ligeledes haft rigtig godt styr på alt omkring flytningen, hvilket har været en kæmpe 
hjælp. 

Ændring og brug af ledige lokale i Viby  

Vi er i gang med en god proces. Vi arbejder med en model, der involverer lidt flere, end vi 
oprindeligt havde forudset, idet vi så kan tage højde for flytninger til sommer 

Vi skal af med forberedelsesvognene, der bliver i stedet forberedelse i bygning 11 (pavillon). Der vil 
ligeledes blive indrettet et sted til forældre, der er på skolen, mens deres børn er her. 

Vi forventer, at alt er klar efter nytår. 

 



Fælles forældremøde i foråret 2022, herunder valg til skolebestyrelsen  

Punktet flyttes til det kommende møde. 

Ideer til en oplægsholder/tema til forældremødet i foråret modtages. 

Arbejdsmiljø og APV – proces i gang i Aarhus Kommune  

Aarhus Kommune er i gang med APV, svarfristen er tæt på, og rapporterne kommer start december. 

Eventuelt 
Næste møde er d. 29. november på Teams fra kl. 18.30-20.00 


