
Skolebestyrelsesmøde 

22-09-2021 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 

 
 

1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse (herunder Corona situationen), formanden, 
medarbejder repræsentant, skole og forældre – (45 min) 
 
Elever 

• Intet 
 
Ledelse 

• Hele skolen har scienceuge i uge næste uge (uge 39). Temaet er blandt andet 
raketter. I samme forbindelse holdes en Big-Bang konference i teatersalen for 
gæster og naturfagslærere fra skolen.  
 

• Borgmesteren kommer på besøg torsdag 30/9 for at hejse vores nye grønne 
miljøflag. Efterfølgende har hun forhåbentlig tid til en lille snak med vores dygtige 
børn, som er med i skolens miljøråd.  
 

• Vi slår to lærerstillinger op. (Dansk, matematik, idræt og tysk) 
 

• En del forældre er begyndt at gå med ind på skolen om morgenen. Vi har tidligere i 
bestyrelsen aftalt, at de skal de ikke med baggrund i de fine erfaringer vi fik i 
coronaperioden. Vi har skrevet det ud og skal holde øje med, om det har en effekt.  
 

• Henrik gennemgik regler for corona og kommunikation 
 

• Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Indholdet af besøget er drøftet under punkt 5.   
 
 
Medarbejdere 

• Der er travlt på skolen. Medarbejdere og ledelse er i dialog om det.  
 

• Der bliver drøftet, hvordan idrætscertificeringen skal gennemføres.  
 

 
Forældre 

•  
 
 
SKOK 

• Skok skal tale om fremtidens klubtilbud.  



• Forældrene fra SFO’en vil gerne tale om, hvor mange forældrearrangementer, der 
skal bevares efter Corona.  

 
 

2. Principper for skole- hjem samarbejde – klarhed over hvem der har ansvar for hvad og 
hvem der har mandat til hvad (30 min)  

• Bestyrelsen beslutter, at Henrik, Marcel og Tanja arbejder videre med en plan for, 
hvordan vi kommer videre.  

 
3. Udfordringer med stjålne cykler på Langhøjskolen – Henrik (30 min) 

• Skolen er ikke informeret om, at der er stjålet cykler. Til gengæld har vi hørt om et 
par tilfælde af hærværk.   

 
4. Noget nyt om havnen, hallen, Sikkerskole vej mv.? – Alle (15 min) 

• Henrik fortalte om forløbet med hallen, som Center for Skole og Uddannelse ser 
den. Vi afventer en politisk beslutning.  
 

• Det blev foreslået at være ”offensive” i kommunikationen om sikker skolevej ved 
f.eks. at stå om morgenen og takke for at man tager cyklen i stedet for bilen.  

 

• Vi holder øje med udviklingen i Havnen. Bestyrelsen synes stadig det er vigtigt, at 
skolen tænkes ind i planerne.  

 
5. Lukket punkt – opfølgning fra før sommerferie - Rasmus (30 min) 

 
 

6. Eventuelt. 

• Forældrene i skolebestyrelsen planlægger en dag for lærerne på lærernes dag 5. 
oktober.  

 

 
Næste møde er torsdag 14. oktober 2021 
 


