
 

 

 

Til stede: 
Dan Seiberg Søberg, formand 
Morten Bjelgart, næstformand 
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
Christian Barfod, forældrerepræsentant  
Lone Skov Jørgensen, forældrerepræsentant  
Birthe Brock Petersen, medarbejderrepræsentant   
Jens Frostholm, skoleleder  
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
 

Viby J., den 9. december 2021 
Afbud: 
Bjarne Senchuk, forældrerepræsentant 
Charlotte Holm Kjær, forældresuppleant  
Ulla de Boer, medarbejderrepræsentant  
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 29. november 2021 

  
Godkendelse af referat og dagsorden  
Intet at bemærke 
Flytning til Kolt – status hvor er vi?  
Vi oplever, at vi er kommet godt i gang i Kolt, der er dog fortsat ting, der mangler at blive udbedret. 
Eleverne har taget overgangen rigtig godt, og medarbejderne har været gode til at skabe en tryg ramme 
i de nye lokaler. Kørslen er der fortsat justeringer på. 
Orientering om processen vedr. ændring og brug af ledige lokaler i Viby  
Efter udflytningen til Kolt er der nu ledige lokaler på Bøgeskov Høvej. Vi er i øjeblikket i gang med en 
proces, hvor 10 elevgrupper bliver til 12, så der ikke længere vil være så mange elever i de enkelte 
grupper. Det betyder naturligvis også, at 5 medarbejderteam bliver til 6.  
Status er, at der er dannet grupper, og der har i dag været møde med medarbejderne om deres 
placering. Medarbejderne har været tæt på dannelsen af grupperne og har været meget engagerede i 
dannelsen af de nye grupper. Vi forventer flytning til nye grupper/team midt januar. 
Fælles forældremøde i foråret 2022 og valg til skolebestyrelsen  
Vi skal afvikle skolebestyrelsesvalg i foråret. Dan og Lone genopstiller ikke, idet deres børn snart går ud 
af skolen. Christian genopstiller ligeledes ikke, idet hans datter ikke længere går på skolen. Morten og 
Eva genopstiller. Det har været en stor fordel, at bestyrelsen har været så stor, og Jens giver udtryk for, 
at han håber, det ligeledes vil være tilfældet fremover. 
Vi ved endnu ikke, hvornår der skal være valg, der kommer formentlig besked efter nytår. 
Christian foreslår stifteren af #enmillionstemmer Monica Lylloff. Birthe foreslår Thue Sommer fra 
Langagerskolens konsulentteam. 
Forslag til oplægsholder eller emne kan sendes til Lisbet og/eller Jens. 
Status på økonomi - Forventet regnskab 2021 - Budgetovervejelser 2022  



 

 

Vi kommer ud af 2021 med et lille overskud, primært fordi vi har afbestilt en bil, vi havde bestilt, dels 
fordi vi kunne se, vi kunne klare os uden og dels fordi der viste sig at være længere leveringstid end 
lovet. 
Vi budgetterer med et lille underskud i 2022, der er rettet til på nogle poster i budgettet, som gør, at der 
er økonomi til at ansætte flere medarbejdere. 
Vi kommer til at bruge af opsparingen til jordforbedring, ny legeplads og udstyr til det nye fitnessrum. 
Der er et forslag om at etablere en Gamer-10. klasse, hvor der ligeledes vil være fokus på dansk, engelsk 
matematik og praktik.  
Vi har fastansat vores kontorelev, som blev færdiguddannet i oktober. 
Ny legeplads: Vi skal huske de ældste elever, og ligeledes elevernes stemme, når vi planlægger ny 
legeplads. Der er bred repræsentation fra medarbejdergruppen i legepladsudvalget, og elevrådet er 
ligeledes inddraget. 
Alt tyder for nuværende på, at forvaltningen tager etablering af ny vej med i budgetteringen af anlæg på 
Langagerskolen. 
Eventuelt 
Arbejdsgruppen om APP til kørsel er i gang. 
 


