
Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 9. oktober kl. 
16.00-19.30 

Tilstede 

Christian Falstrup, Mette V. Hansen, Michael Rasmussen, Lisbeth Wohlert, Karina S. Bekker, May-Britt 
Wachmann, Louise Videler, Freja Frandsen Ohlsen, Birthe Rasmussen, Moshin Sabri Al-Issa, og Inge 
Johanne Andersen 

Nana og Jesper deltog i det første punkt. 

 

Afbud fra 

Mhadi Al-Diwan, Mette Åseng  

 

 

Besøg af ejendomsmæglerne 

Kort status på distriktets elevgrundlag ved Birthe Rasmussen samt indblik i Langmarkskolens 
vision og hvordan den udmøntes.  

Forældrene fra forældrebestyrelsen i børnehaverne og skolebestyrelsens forældre fortæller, 
hvorfor de har valgt Langmarkskolen og hvad de høre i området omkring skolen. 

Der gives flere praksisbilleder fra LA: 

 Særligt glade for SFO – god morgenstart 

 Musikken – instrumentundervisning og samarbejdet med musikskolen  

 Vi får ikke fat i nok af de børn, der bor i Sygehus-kvarteret 

 Der gives udtryk for, at ejendomsmæglere italesætter, at tilflyttere skal vælge 
privatskolerne. 

På baggrund af den viden ejendomsmæglerne har fået fra mødet i dag, foreslår de, at vi 

udfærdiger en folder, som de kan uddeles til deres kunder i området. 

Det er dd. besluttet, at der skal arrangeres et nyt møde for de ejendomsmæglere, som ikke 

har deltaget i skolebestyrelsesmødet i dag. Det drejer sig om HOME, Realmælgerne og 
Danbolig. 

Vi forventer at koble ambassadører til skolen. Det skal være beboere fra vejene omkring 
skolen. Formålet er at skabe ”den rigtige fortælling” om Langmarkskolen. 

Der indkaldes til et møde med forældre til de tre-årige. Nana tager kontakt til relevante 

forældre og kontakter efterfølgende Birthe, så der kan aftales et møde. 

 

Elevrådene 

Lille Ulv 

På mødet i september drøftede eleverne elevrådets arbejde for dette skoleår og evaluerede 
Fed fredag for børn. 



Skolebestyrelsen italesætter, at det vil være godt, hvis årgangene er opmærksomme på, at de 

samme børn ikke er med to år i træk i Lille ulv – og det pædagogiske personale er gode til at 
få involveret flere forskellige børn i elevrådsarbejdet. 

Skolebestyrelsesmedlemmer kan deltage i elevrådene. De vil gerne inviteres til møderne.  

Vi vender ovenstående med det pædagogiske personale. 

 

DME 

Tilbagemelding vedr. nye legeredskaber. 

Forslag til nye retter i skoleboden. 

Forslag til aktiviteter i de små pauser er udsendt til alle klasser på mellemtrinnet. 
 

DSE 

De har konstitueret sig. Moshin er nu blevet formand for elevrådet. 

 

Nyt fra skolen 

 LMS blev afholdt d. 1.10.2019 for alle byens skoler. Godt arrangement. 

Tilbagemeldingerne fra dagen er overordnet set gode 

 Vi har nu modtaget de nye blæseinstrumenter på baggrund af den ansøgning, som vi 

sendte til Gunnar Andersens familiefond. Eleverne er nu i fuld gang med at øve. 

 Temaugen er i fuld gang i denne uge. Den er delt op med en sundhedsdel og OL-dage 

 Orientering om personaletilgang og afgang 

 Orientering om indsatser i børnehaveklassen 

 Økonomi sættes på som punkt på næste SB-møde 

 Kortlægning i forbindelse med læringsledelse har i år været en udfordringer grundet 

den nye GDPR–lovgivning 

 

Brochure til rekruttering  

Forslag til input til folderen fremgår af nedenstående: 

 Kvatitative data (fravær, karakterer, trivsel)  

 Kvalitative data (morgen SFO, tryghed/nærvær, god stemning)  

 Samarbejde med musikskolingen og instrumentundervisning 

 Fed fredag for børn 

 Team.dk-skole 

 Antal elever i klasserne 

 Skolen skal ikke lukkes 

 Trafiksikker vej 

 Holddannelse 

 Forældre udtaler sig/elever udtaler sig – eks. Mettes datter, Antons mor 

 Faldende tosprogsprocent (en international skole, flag) 

 Personalet på skolen 

 Links omsættes – eks. til facebook 
 Der skal være rigtige gode billeder i folderen 

Første udkast af folderen sendes til skolebestyrelsen, når Casper er klar med den. 

 



Skole/hjem samtaler - evaluering 

Skole/hjem-samtalerne evalueres lige efter efterårsferien med alle lærerne, som deltog i dem. 

Vi forventer, at vi skal gentænke flere elementer på den baggrund. Eksempelvis kan vi allerede 

nu se, at der er behov for, at vi gennemfører skole/hjem-samtalerne over to dage i stedet for 

én dag. 

En anden udfordring, der har været er koordineringen af samtalerne. Det skal vi også have 

fulgt op på. 

Skolebestyrelsen giver udtryk for nedenstående: 

 Der kom meget information ud til forældrene. Det vil være hensigtsmæssigt at der 

kommer en samlet besked ud, så man som forældre ikke mister overblikket 

 Lokalerne omkring SFO-en fungerer ikke – der var for meget gennemgang 

 Der gives udtryk for, at nogle af lærerne har italesat, at de ikke måtte svare på 

”hvordan det går trivselsmæssigt”  

 Drøftelsen af trivslen er meget central  

 Tilgangen til målstyring kontra trivsel drøftes – hvordan skal vægtningen være? 

 Det er vigtigt at indholdet giver mening – det har i den forbindelse været en udfordring 

ift. matematikken grundet afsluttede emner 

 Hvad er den gode forældresamtale? 

 Hvordan sikrer vi os de øvrige fag kommer på banen primært i udskolingen (eks. tysk) 

 Vægtningen af indhold/form – herunder også i forhold til elevdeltagelse 

 Vi skal ikke altid tale om testresultater  

 Det var specielt at være inde til en samtale, hvor det ikke er de lærere, som børnene 

har (barn på mindre hold) 

Fed Fredag evaluering 

Det var dejligt at se så mange mennesker til arrangementet. 

Det er besluttet, at de bands som skal spille først skal gå på en halv time efter arrangementet 

starter. Skolebestyrelsens bod skal være mere synlig. Vi sætter punktet på til videre drøftelse i 

foråret. 

Evt. 

Kvalitetsaftalen 

I forbindelse med skolens kvalitetsaftale, er der behov for en udtalelse fra 

skolebestyrelsen. Det betyder, at der er behov for at vi afholder et møde ml. d. 

10.12.2019og 10.1.2020. Derfor flytter vi mødet fra d. 15.1.2020 til d. 8. januar 2020. 

 

BGI 

Orientering om, hvorfor almenklasserne ikke deltager i turen til BGI. 
 

 


