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Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 28. marts 2022 

 
 
 
  
Godkendelse af referat og dagsorden  
Referat og dagsorden godkendt 
Økonomi (se bilag 1) 
Aflæggelse af endeligt regnskab 2021 
2021 endte ud med et mindreforbrug på godt 1,4 million.  
Godkendelse af budget 2022  
Budget 2022 er på godt 109 millioner, og der forventes et merforbrug på 2,4 million, bl.a. grundet 
nyinvesteringer i form af ny legeplads og etablering af e-sportslinje. 
Skolebestyrelsesvalg (se bilag 2) 
Der skal være skolebestyrelsesvalg i foråret. Jens præsenterer tidsplan for afviklingen. Der er opstillingsmøde 
den 21. april fra 17-18.30. Rikke Steensgaard, psykolog og udviklingskonsulent kommer og fortæller om 
projektet Collabolearn, inden der aflægges beretning og afvikles opstillingsmøde. 
Proces om byggeri  
Byggeriet er udsat, idet træerne bag administrationen har status af fredskov. Der skal derfor søges dispensation 
hos Miljøstyrelsen. Det betyder, at byggeriet af ekstra idrætsfaciliteter er sat på hold i 12-14 måneder grundet 
sagsbehandlingstiden i Miljøstyrelsen. 
Der er i stedet sat gang i processen med bygning af det nye H. Skolens byggeudvalg drøfter lige nu indretning af 
det nye hus i forhold til indskolingselever. Der ses på flere scenarier i forhold til de pladsmæssige udfordringer; 
Langagerskolen overtager hele Kolt Skole og Elev Skole, som begge bygges om. Et andet scenarie er byggeri af en 
mindre udgave af Langagerskolen i nærheden af en eksisterende skole, så der kan ske et samarbejde.  



 

 

Allerede nu er vi fuldt belagt pr. 1. august, så der pågår drøftelser om mere plads. Aktuelt drøftes muligheden 
for at vi får en bygning, som pt. bruges af Stensagerskolen, som flytter til deres nye skole den 1. august. 
Orientering om APV  
Vi er i gang med en proces vedr. APV. Planlægningen er forankret i LMU og AMO. I februar afviklede vi et møde, 
hvor alle team gav input til områder, der skal arbejdes med og med konkrete handlingsforslag. Ud fra de forslag 
har LMU udvalgt to temaer, der skal arbejdes med; ledelse tæt på og sammenhængskraft på Langagerskolen  
-herunder hvem der har hvilke roller.  
Der er tilknyttet to konsulenter fra HR på forvaltningen, som skal understøtte ledelsens arbejde med de 
forskellige processer og ligeledes understøtte det arbejde, der sker i LMU og AMO.  
Ydermere kommer der i AMO til at blive arbejdet med efterbehandlingen af vold og trusler.  
 
Orientering om Chromebooks  
Vi har nu fået at vide, at der er bestilt Chromebooks, det forventes, at de er her til september. På det første 
bestyrelsesmøde i det nye skoleår drøftes retningslinjer for brug af Chromebooks. 
 
Eventuelt.  
Grundet elevtilgangen har vi fået lov til at ansætte en ekstra pædagogisk leder, processen er under planlægning, 
det forventes, at den nye leder kan tiltræde 1. august. 
Næste skoleår kommer vi til at etablere skolegrupper for elever i 0.-5./6. årgang, de kommer til at være på 
Bøgeskov Høvej, idet lokalerne i Kolt er bedst egnet til de ældste elever.  
 


