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Langagerskolen d. 27. oktober 2022 

 
 
 Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den 27. oktober 2022 
 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  

Konstitueringen og udarbejdelse af ny forretningsorden udsættes til det kommende møde grundet yderligere 
udtrædelse af bestyrelsen. Jens og Lisbet har udarbejdet et forslag til forretningsorden, det sendes med som 
bilag til det kommende møde. 

2. Konstituering af skolebestyrelsen efter Nauja Fleischer har meddelt, at hun har trukket sig, samt drøftelse 
af indkaldelse af suppleanter 

Thilde Smedegaard har ligeledes trukket sig fra bestyrelsen, Liselotte Højgaard indtræder i bestyrelsen. Jens 
kontakter Kristina Hansen vedr. indtrædelse i bestyrelsen.  

3. Valg af forældrerepræsentant til styregruppe for Langagerskolens udvidelse.  

Der afholdes møder  

- 1. november 2022 kl. 12.00-13.00  

- 1. december 2022 kl. 13.00-14.00 Anders 

- 19. december 2022 kl. 10.30-11.30 Anders 

Styregruppen har til opgave at se på de forskellige muligheder for udvidelse af Langagerskolen / etablering af 
endnu en skole. Der kan være tale om ombygning af Elev Skole. Der vil kun kunne være omkring 50 elever, 
hvilket ikke er rentabelt, der vil desuden skulle bygges faglokaler. Anden mulighed vil være at permanentgøre 
Kolt, der vil kunne være ca. 85 elever, det vil dog også kræve en større ombygning. Tredje mulighed er at 
udbygge på Bøgeskov Høvej, idet der kan bygges i flere etager.  

4. Godkendelse af endelig forretningsorden – bilag eftersendes 

Punktet udsættes til det kommende møde. 

5. Drøftelse og gennemgang af sparekatalog – hvis skolen modtager materiale inden mødet fremsendes dette 



 

 

Der skal være besparelse på kørslen, hvilket betyder, at serviceniveauet sættes ned. Bestyrelsen er enige om 
at udarbejde et høringssvar.  

Stikord til dem, der laver udkastet: 

Hvad med elever, der starter sent i skoleforløbet de er ikke vant til skole? Elever der starter med massivt 
fravær, Udskolingselever skal følges tæt i overgang til ungdomsuddannelse, grundprincippet er små grupper, 
specialpædagogikken skal kunne efterleves Trivselsmæssige -undervisningsmiljø -konflikter -
medarbejdertrivsel – pladsmæssige udfordringer 

Kørslen: Obs på transporttid, anfægte udgangspunktet for besparelsen, børnene køres af en grund -kommer 
forældrene til at få tabt arbejdsfortjeneste for kørslen / miste deres arbejde? Solokørslen kan være det, der 
holder barnet i skole. Kørslen har fungeret rigtig godt siden Aarhus Minibusser. Kørslen er det, der får familien 
til at hænge sammen, og støtter det sociale for børnene (til legeaftaler). For mange børn er køreturen 
afstressende, og de er derved mere parate til undervisning. 

6. Skole/hjem samarbejde på Langagerskolen  

Drøftelse af temaer for det kommende arbejde med retningslinjerne for skole/hjemsamarbejde på 
Langagerskolen 
Der er blandede oplevelser af, om og hvordan principperne lever i dagligdagen. Der er ønske om, at det 
tydeliggøres, at skole-hjem-samtalerne er et tilbud til forældrene.  Jens og Lisbet retter de nuværende 
principper til. 

6. Eventuelt 
Vi er færdige med ansættelse af ny pædagogisk leder, der går formentlig en uges tid, inden vi kan melde ud, 
hvem der er tale om. 
Vi rykker et team/to elevgrupper til Kolt, senest medio november er tidsplanen færdig.  
Der er møde i brugerrådet for specialkørsel d. 10. november, Eva sender evt. materiale rundt. 
Mødet i november afvikles på Bøgeskov Høvej, besøget i Kolt skubbes til januar grundet ombygninger i Kolt. 


