
 

     
   BØRN OG UNGE 

 

 

Til stede 
Morten Bjelgart, næstformand 
Eva Dyrberg Jensen, forældrerepræsentant  
Liselotte Højgaard, forældresuppleant 
Anders Falck, forældrerepræsentant  
Mette K. K. Nilson, forældrerepræsentant 
Charlotte Holm Kjær, forældrerepræsentant  
Kristina E. N. Hansen, forældresuppleant 
Tine Richardt, medarbejderrepræsentant  
Jens Frostholm, skoleleder  
Lisbet Pilgaard, viceskoleleder 
 
Afbud 
 

 
Langagerskolen d. 30. januar 2023 

 
Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2023 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  

Der var afbud fra Tine til mødet d. 28.11.22 
2. Konstituering af skolebestyrelsen efter Nauja Fleischer og Thilde Smedegaard Petersen har meddelt, at de 

har trukket sig 
Formand: Morten Bjelgart, næstformand: Mette K. K. Nilson 

3. Godkendelse af endelig forretningsorden for skolebestyrelsen 
Punktet blev behandlet på mødet i november. 

4. Orientering fra møde i styregruppen for udvidelse af Langagerskolen den 1. november 2022, 19. december 
2022 og 17. januar 2023 
Processen for udvidelse af Langagerskolen sættes i stå. I budgetforliget er der afsat 55 millioner til bredere 
børnefællesskaber. Der sker en sammenkædning af bredere børnefællesskaber og udvidelsen af 
Langagerskolen, idet der er en forestilling om, at søgningen til Langagerskolen mindskes i takt med etablering 
af bredere børnefællesskaber. Vi afventer materiale vedr. indstillingen af udvidelsen af Langagerskolen til 
chefgruppen. 
På Bøgeskov Høvej regnes der med 170 elever i de eksisterende bygninger + 32 i pavilloner og 25 i det 
nybyggeri, der er planlagt. I Kolt regnes der med 80 elever, i alt 307 elever.  
I Elev, som kan tages i brug i 2026/27, regnes der med 50 elever. Hvis der skal etableres en afdeling i Elev 
forventes det, at den ikke åbnes, før bygningerne er permanentgjort. 
I Kolt er der ved at blive bygget om, så der med tiden kan komme flere elever derud. 
På Bøgeskov Høvej forventes det, at byggeri af ekstra idrætsfaciliteter, og et nyt H sættes i gang.  

5. Orientering fra møde i brugerrådet for specialkørsel 
Morten og Eva har været til møde. Det er lovet, at der sendes materiale til Morten og Eva inden næste møde 
i februar. Det kom frem på mødet, at der er rigtig mange ture, der ikke aflyses af forældrene, hvilket betyder, 
at der betales for tom kørsel. Bestyrelsen opfordrer forældrene til at huske på at aflyse, når børnene ikke skal 
med. Tidsfristerne er en time før ved aflysning og kl. 12 dagen før ved ændring af kørslen. Ventetiden på 
kørselskontorets telefonsystem blev i den forbindelse problematiseret.  



 

 

6. Økonomi – fremlæggelse af budget for det kommende år 
Præsentation af regnskab 2022, budget 2023 og overblik over elevtal (se bilag 1) 
Vi går ud med et merforbrug på godt 160.000, som tages af vores opsparing på godt 5 millioner. 
Af opsparingen er er der budgetteret med 2,85 millioner til: 
Etablering af legeplads (udskudt fra 2022) 
Indretning af nye idrætsfaciliteter (i 2024) 
Inventar til det planlagte nye H-hus (i 2025) 

7. Eventuelt 
På næste møde skal vi udarbejde principper for meddelelsesbogen. Næste møde afholdes i Kolt. 


