
 

 

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 

Referatet skolebestyrelsesmøde onsdag den 4. september kl. 

17.00-19.50 

 

Tilstede 

Christian Falstrup, Mette V. Hansen, Michael Rasmussen, Mette Åseng, May-Britt Wachmann, 
Louise Videler, Freja Frandsen Ohlsen, Birthe Rasmussen og Inge Johanne Andersen 

Afbud fra 

Lisbeth Wohlert, Karina S. Bekker 

 

 

Elevrådene 

Lille Ulv har ikke afholdt møde endnu. 

DME 

 Eleverne vil gerne have bordfodbold og de ønsker volley-net. Der bliver i 

indeværende skoleår ikke brugt flere midler på udearealerne 

 Derudover er der et ønske om vikarer i boden ved fravær. De er kommet med 

bud på flere sunde madvarer i boden 

 Det er desværre ikke muligt at holde boden åben ved fravær. 

 De har endvidere lagt op til, at ordensreglerne skal gennemgås. Igen i år har de 

fokus på toiletkulturen 
 De ønsker en støvsuger i klasserne. Der er koste i klasserne. 

DSE har ikke haft møde endnu. 

 

Nyt fra skolen 

 Der er ét års gennemgang af legepladsen med OK Nygård i september 

 Ghettoplanens udmøntning mærkes på skolen. Vi kan som skole mærke, at der 
ikke er mange nye henvendelsen fra tilflyttere til Sundparken 

 Der er indskrevet en del elever i dette skoleår 

 Vi har ved skolestart fokus på, at børnehaveklassen kommer godt i gang og 
handler på aktuelle udfordringer 

 

Skole hjem samtaler – forslag til ny procedure 

Orientering om, hvordan vi i dette skoleår arbejder med ændringer i skole/hjem-
samtaler 

  

Dato: 11. september 2019  



 

  Side 2 

Vi afholdelser i år fire skole/hjem-samtaler med det formål at løfte dansk og 
matematik yderligere ved inddragelse af forældrene mere systematisk end tidligere 

 

Der stilles spørgsmål til, hvornår forældrene orienteres om det. Der kommer en 
skrivelse snarest. 

Endvidere peges på, at det kan være en udfordring, at der ikke tages afsæt i trivsel 

i skole-hjem-samtalerne. Vi er opmærksom på denne problematik, men vil drøfte 

dette perspektiv efter vi har gennemført første runde af skole-hjem-samtalerne. 
Alle samtaler er med børn 

 

Konsekvenser ved ulovligt fravær – lovændring 

Der er orienteret om den nye lovgivning på skoleintra. Kort drøftelse af den nye 
lovgivning. 

 

Orientering om økonomi  

Orientering vedr. budgetændringer primært grundet elevtil-/afgang 

 

Skolevej  

På baggrund af undersøgelsen vedr. skoleveje indsender vi høringssvar i forhold til, 

at vi er uenige i, at der er tale om en skolevej på stien langs Nørrestrand. 

Kategoriseres den som skolevej er den allerede sikker på nuværende tidspunkt. Det 

beløb som er afsat til forbedring af den strækning bør prioriteres anderledes og 

bruge, når Langmarkskolen får en ny placering. Skolebestyrelsen ønsker 
overgang/undergang på Langmarksvej ift. skolens kommende placering. 

 

Orientering om afgangsprøverne 

Vi ser i år et klart løft i de bundne prøver (matematik, dansk, engelsk, naturfag) jf. 

slides. Projekt Alle i uddannelse har været en klar faktor ift. resultaterne. 
Derudover har strukturen omkring læseferien også haft betydning. 

 

Fed Fredag – bemanding skolebestyrelsens bod 

Skolen udsender plan for bemanding. 

 

Orientering og drøftelse om Sundparken, skoleflytning og elevrekruttering 

 Alt ift. flytning, forhandlinger mv. er pt. sat i bero ifm. ny regering 

 Prognoser for kommende skoleår gennemgået jf. slides 

 Drøftelse ift. udlevering af materialepakke fra skolen, som uddeles til nye 

forældre i området efterfulgt af et besøg på skolen  
 Når vi ved, hvor skolens flyttes hen skal vi have lavet en plakat 

 



 

  Side 3 

Evt. 

 Vi må pt. ikke afholde større udgifter grundet merforbrug på handicapområdet 

 På hjemmesiden mangler der indhold vedr. SFO. Vi følger op på det og 

forventer en ny indholdsbeskrivelse er tilgængelig i efteråret 2019. SFO-en 

arbejder lige nu med indholdsbeskrivelsen i samspil med pædagogisk konsulent 

fra forvaltningen 

 Procedure omkring dødsfald. Kort drøftelse af denne 

 Flere elever fra udskolingen er set forlade skolens område. Vi følger op på det. 

 Michael stopper som formand ved udgangen af dette skoleår. 
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