
Skolebestyrelsesmøde  

22-03-2022 

17:30 – 20:30  

 

Agenda: 

 
 

1. Nyt fra elevrepræsentant, skolens ledelse, formanden, medarbejder repræsentant, 
skole og forældre  

 

• Elever 
Ingen repræsentanter 

 

• Ledelse 
o Oplyser om sygdom i personalet 
o Fagfordeling er gået i gang 
o Vi er i gang med at tale om, hvordan vores ressourcecenter skal organiseres. 

Herunder koordinering af viden om børn, der har brug for hjælp. 
o Vi regner med at ansætte en ny faglig pr. 1. maj 
o Fortalte om svømmehallen 

 

• Formanden 
o Der er skrevet en artikel om toiletforholdene på skolen. Man har forsøgt at skabe et 

billede af konflikt, der ikke findes. Der skal stadig arbejdes med at gøre 
toiletforholdene bedre for alle børn.  

 

• Medarbejdere 
o Der er et ønske blandt personalet om at få løst nogle udfordringer på skolen. Dette 

er f.eks. kommunikationen, strukturen, forældresamarbejde, inklusion og 
voldspolitikken.  

o Søren fortæller om et stort projekt, som elever fra Langhøjskolen er involveret i.  
 

• Skole og forældre 
o Man har spurgt forvaltningen om, det er muligt, at bestyrelser kan vælges for både 2 

og 4 år. 
 

• Forældreråd 
o Der bliver afholdt forældrekaffe for øjeblikket. Det er stor succes.  
o Der bliver talt om, hvordan børnenes mobiler skal bruges i SFO’en. 

 
2. Høringssvar om et ønske om at omlægge sprogtilbuddet på Langhøjskolen og 

Læsetilbuddet på Engstrandskolen 
o Henrik og Maria skriver et udkast til et høringssvar, der bliver godkendt pr. mail.  

 
3. Valg til skolebestyrelsen (Henrik har modtaget det elektroniske program han kan 

præsentere) 



o Tanja skriver ud om en plan for valget. Derudover skrives der en besked på Aula 
med opfordring til at stille op i bestyrelsen 

 
 
 

4. Forældre tilfredshedsundersøgelsen – gennemgang og drøftelse af resultat 
o Henrik sender undersøgelsen og skabelonen til handleplanen til bestyrelsen, så der 

er mulighed for at læse den igennem inden den tages op på næste møde.  
 

5. Samarbejdet med klubberne (mere specifikt Danalund) 
o Der har tidligere været et ønske om, at samarbejdet mellem skole og klub bliver 

styrket.  
o Kirsten oplever, at der har været et godt samarbejde i år om overgangen til klubben. 

Der er lagt en fælles plan i samarbejde mellem klub og skolen.  
o Der har desværre været en misforståelse omkring datoen for opstart i klubben, 

hvilket har ført til ret meget uro i forældregruppen.  
o Der er et stort ønske i bestyrelsen og på skolen om, at samarbejdet mellem klub og 

skolen bliver udvidet betydeligt.  
o Der skal fremover tales om, hvordan fordelingen af børn i klubberne er. Det 

foreslås, at skolerne kan skiftes til at sende hele årgange i klubben 1. april og 1. maj 
 

 
6. Kontaktforældremøde 

o Bestyrelsen sætter forskellige aktiviteter i gang. Blandt andet kunne vi forsøge at 
give kaffe foran skolen om morgenen.  

 
7. Inklusion – vi starter på princippet inklusion, venligst udfyld medsendte skema inden mødet. 

o Udsat til næste møde 
 

8. Eventuelt. 
 

 
 

Forberedelse/kommentarer: 
 
Næste møde: 
 
Sammensætning af bestyrelsen 
Forældretilfredshedsundersøgelse 
Opfølgning på 6. klasserne 
 


