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Til stede 

Nauja May Fleischer, formand 

Morten Bjelgart, næstformand 

Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant 

Charlotte Holm Kjær, forældrerepræsentant 

Tine Richardt, medarbejderrepræsentant 

Jens Frostholm, skoleleder 

Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 

Afbud 

Thilde Smedegaard Petersen, forældrerepræsentant 

Liselotte Højgaard, forældresuppleant 

Anders Falck, forældrerepræsentant 

Torben Skaaning Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Mette K. K. Nilson, forældrerepræsentant 

Langagerskolen d. 4. oktober 2022 

Referat fra møde i skolebestyrelsen mandag den 27. september 2022 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Intet at bemærke 

. Drøftelse og beslutning af forretningsorden — bilag 1 og 2 

Der er enighed om, at der indsættes en tilføjelse til $1 stk. 2. 

Ved henvendelser fra formanden er der 24 timer til at reagere. 

. Budget 2023 — besparelsesforslag fra Borgmesterens afdeling, den videre proces og høring 

Jens præsenterer overskrifterne i budgetforliget. 

. Præsentation og synliggørelse af skolebestyrelsen 

Der ønskes en præsentation af skolebestyrelsen. Der er enighed om, at der laves en 

præsentationsfolder, der linkes til på AULA. Folderen udleveres ligeledes til nye forældre. Jens og 

Lisbet sørger for, at den udarbejdes. 

. Orientering om møde i brugerrådet for specialkørsel 

Mødet blev aflyst, idet har været fratrædelser. Der er fra medlemmer af brugerrådet blevet 

efterspurgt et nyt møde. Brugerrådet har sendt et bekymringsbrev til Borgmesteren gående på en 

bekymring for, om brugerrådet ikke tages med på råd, inden der træffes beslutninger på området. 

. Skole/hjem samarbejde på Langagerskolen - Drøftelse af temaer for det kommende arbejde med 

retningslinjerne for skole/hjemsamarbejde på Langagerskolen 

Bilag 3: Nuværende retningslinjer for skole/hjem samarbejdet på Langagerskolen 

Udsættes til det kommende møde. 

. Ønsker skolebestyrelsen at afholde arrangementer for skolens forældregruppe — hvad er 

økonomien? 
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Ideer: Foredrag fra voksne med ASF/ADHD, Mindfulness for familierne, Peers. Nauja rundsender 

materiale om peers. 

. Eventuelt afholdelse af skolebestyrelsesmøde i Kolt? 

Vi afvikler mødet i november i Kolt, der vil være fælles transport fra Bøgeskov Høvej til dem, der har 

brug for det 

. Eventuelt 

Specialsport 

VSK Aarhus (Vejlby Risskov) har et fodboldhold for børn med ASF og ADHD. 

238 elever 1. august, nu 249 elever. Vi er derfor i gang med at flytte to elevgrupper til Kolt og 

efterfølgende rokeringer på Bøgeskov Høvej 

Legeplads; der er valgt nant af ny legeplads. 
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