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 Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Intet at bemærke 
2. Konstituering af skolebestyrelsen efter Nauja Fleischer og Thilde Smedegaard Petersen har meddelt, at de 

har trukket sig 
Udskydes til det kommende møde grundet afbud til dagens møde 

3. Godkendelse af endelig forretningsorden for skolebestyrelsen  
Gennemgang af udkast til ny forretningsorden. Godkendt (se bilag 1). 

4. Drøftelse af skole/hjem samarbejde på Langagerskolen  
Godkendt efter tilretninger (se bilag 2). 

5. Opsamling på første møde i styregruppen for udvidelse af Langagerskolen  
Der har været afholdt et møde. Der er nu fem scenarier i spil.  

1. Ombygning af Elev Skole, når den tømmes i forbindelse med nybygget skole i Nye. Der vil muligvis være 
for lidt plads fra start, selvom der evt. inddrages yderligere jord. 

2. Overtagelse af hele Kolt Skole 
3. Udbygning på Bøgeskov Høvej 
4. Overtagelse af Stensagerskolen (ikke Stensagergården) -nedrivning og nybygning 
5. Midtby løsning. Der er formentlig overkapacitet på Børn og Unges bygninger i Midtbyen, der er ikke 

angivet et nærmere sted 
Til det kommende møde vil der blive præsenteret en nærmere beskrivelse af de forskellige scenarier.  

6. Opsamling på kørsel – møde i brugerrådet for kørsel 
Der har været afholdt møde. Der er lagt op til tre møder -et i december problemstillinger på baggrund af 
analysen, februar initiativer/løsningsforslag og marts endelig fastlæggelse af initiativer. Brugerne 
problematiserer den pressede tidsplan. Der lægges op til, at der deltager yderligere tre brugerrepræsentan–
ter -en fra hvert sted. Morten deltager sammen med Eva.  



 

 

7. Økonomi - Orientering om økonomi og elevtal 
Jens præsenterer det forventede regnskab 2022. Vi forventer et merforbrug på knap 800.000, - svarende til 
0,69 %. Merforbruget tages af opsparingen (se bilag 3). 

8. Eventuelt. 
D. 14. december er der byrådsmøde med førstebehandling af sparekataloget. Sparekataloget rundsendes til 
bestyrelsen. 


