
 

 

Find os Kontakt os Følg os 

Uddannelse og Arbejdsmarked Telefon:  Facebook.com/endelafflokken 

Langmarkskolen 76 29 33 00  linkedin.com/company/horsens-kommune 

Nørrebakken 11 Hjemmeside: 

8700 Horsens www.langmarkskolen.skoleintra.dk 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 13. maj kl. 17.00- 20.10 

 

Til stede 

Christian Falstrup, Mette V. Hansen, Lisbeth Wohlert, May-Britt Wachmann, Louise Videler, 
Freya Frandsen Ohlsen, Mette Åsing, og Michael Rasmussen, Birthe Rasmussen, Christian 
Christensen og Inge Johanne Andersen 

 

Afbud fra 

Mhadi Al-Diwan og Moshin Sabri Al-Issa 

 

Referat   

Nyt fra skolen før 1. april v. Birthe 

Orientering vedr. personaleafgang og udviklingsforløb 

Birthe stopper d. 1. juni 2020 

 

Status genåbning fase 1 og fase 2 

Fase 1 

o Undervisning 0.-5. klassetrin 

 Vi har planlagt genåbningen med få voksne til små grupper af børn 

 Generelt har vi haft en god opstart på fase 1 

o Fjernundervisning 6.-9. klassetrin 

 Få begyndervanskeligheder – det er dog hurtigt kommet op at køre med 

en god kvalitet 

 Det bliver godt at komme tilbage til noget mere normalt ift. fase 2 for 

både elever og personale 

o Nødundervisning 

  Generelt har det været velfungerende  

 

o SFO 

 Der holdes SFO i de lokaler, hvor eleverne har undervisning 

 

o 1. maj børn 

 God opstart 

 

o Fravær ved elever 

 Vi har ikke udfordringer med at eleverne bliver hjemme 

 

 



 

  Side 2 

Fase 2 

Genåbner fra 6.-9. klasse  

o Vi arbejder på, at ramme en så normal skoledag, som muligt. Vi afventer 

retningslinjerne. 

o Sidste skoledag er aflyst. Vi kender pt. ikke mulighederne for alternative 

løsninger.  

o Der gennemføres årsprøver. Der kommer en vis ensretning for kommunens 

skoler (dansk, engelsk og naturfag) 

 

 

Økonomi (se bilag) 

Budget 2020 

 Godkendt 

Handleplan økonomi/reduktion 

Der er flere faktorer, som gør at det økonomiske råderum er mindre, jf. 
nedenstående 

 Nedgang på 3.2 mio., jf. inklusionspuljen 

 Elevtallet har betydning for nedgangen i budgettildelingen 

 Færre elever til basisuv. 

 

Personalemæssig betydning ift. reduktionen 

 Det faste personale kan fastholdes 
 Vi forventer at ansætte en i ledelsen med opstart 1. oktober 2020 

Samarbejde med musikskolen reduceres væsentligt. Kommende skoleår fastholder 

vi samarbejdet med børnehaverne/børnehaveklassen, 3. årgang og 5. årgang. De 
resterede årgange får ikke kompagnonforløb og projektforløb. 

Udover ovenstående har vi nedenstående indtægter: 

 AC Horsens (ønsker et ændret setup i skoletiden, hvor der arbejdes med en 

akademitanke, så der bliver mindre ventetid for eleverne ml. skole og sport. 

Horsens er ”first mover” på dette. Vi skal drive skole sidst på dagen – og får 

denne udgift dækket 

 Projekt Alle i Uddannelse – projektmedarbejderen udlånes til Byskolen 

 Engangsbeløb til leasing af pc-ere over fire år 

 52 nye elever til 7. årgang i idrætsklasserne og 8. årgang fyldes op. Der har 

været rigtig mange kvalificerede ansøgere til Team Danmark klasserne 
 

Håndteringen af færre ressourcer 

 Det pædagogiske personale får ikke flere undervisningslektioner 

 Der reduceres i holdtimer på årgangene ud fra konkrete vurderingen ift. 

antal elever og kompleksitet. 

 Vi fastholder vores mindre hold 
 Vi fastholder en stærk bemanding i 1. maj-gruppen 

Vi følger op på 2020-budgettet på kommende skolebestyrelsesmøde. Vi ser på det 

faktiske forbrug fra januar-maj kombineret med det resterende budget for resten af 

2020. Endvidere ser vi på en fremskrivning af budgettet for 2021.  

Møde med direktionen og Børne- og Uddannelsesudvalget 

 Vi afventer udspil på dato fra udvalget 



 

  Side 3 

 Michael deltager gerne i et møde efter sommerferien vedr. opfølgning på 

skoleflytningen 

 

Skoleårets planlægning 

 Fagfordelingsønsker og opfølgning med personalet gennemført  

 To pædagoger og to pædagoger på barsel 

 Orientering om klassesammenlægning 

 

Ansøgning AP Møller Fonden 
Udsat til næste møde. 

 

Folder elevrekruttering (se bilag) 
Folder uddelt. 

Punktet udsat 

 

Skolebestyrelsesvalg 
Kort status på, hvilke opgaver skolebestyrelsesformanden har.  

Alle skolebestyrelsesformænd mødes årligt. Der er endvidere et møde på tværs 

mellem dagtilbud og skole – og der skal koordineres med skolelederen vedr. 

dagsordner. Der kan endvidere periodevis være særlige temaer, som der pt. er ift. 

skoleflytning. 

Kent er flyttet og Michael stopper ved udgangen af dette skoleår som formand, men 

vil gerne være suppleant. Christian undersøger om vores anden suppleant Fahreta 
Kadic kan træde ind i bestyrelsen. Michael bliver så suppleant. 

Ved kommende skolebestyrelsesvalg bør der være fokus på, at få 
Idrætsforældrerepræsentanter og tosprogede forældre ind i skolebestyrelsen. 

 

Nyt fra skolen 

 Skolefrugt – ny ansøgning sendt til EU ift. kommende skoleår 

 Ny struktur for fodbolddrenge i Talent-Idrætsklasserne. Punktet er foldet ud 

under økonomi 

 

Evt. 

Skolebestyrelsen spørger til, om det er muligt, at de elever, der ikke har fået 

svømning siden marts, kan tilbydes svømning kommende skoleår. Det er desværre 
ikke en mulighed. 

Følgende punkter sættes på dagsordenen til næste møde 

 Procenten vi indskriver ift. børnehaveklassen 
 Flytning af skolen 
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