
Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8.1.2020 kl. 17.00-19.45 

 

Til stede 

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

Afbud fra 

Mhadi Al-Diwan, Moshin Sabri Al-Issa og Michael Rasmussen 

 

Referat 

Elevrådene 

Lille Ulv 

På sidste møde blev OL- og sundhedsugen evalueret. Der er møde igen i Lille Ulv torsdag d. 
9.1.2020. Endvidere fokuserer Lille Ulv på temaet sundhed i en længere periode. 

DME 

Det mellemste elevråd har ligeledes evalueret OL- og sundhedsugen. 

DSE 

Det store elevråd drøfter pt. om der skal være en intern turnering, som favner flere 

sportsgrene. Vi har tidligere haft en fodboldturnering i udskolingen, som DSE også har været 

tovholder på. 

 

Nyt fra skolen 

Birthe Rasmussen stopper på Langmarkskolen pr. 1.4.2020. 

Indskrivningstallet – 28 fra eget distrikt og fire fra andre skoledistrikter (ud af 69 mulige) 

 

Udtalelse vedrørende kvalitetsrapporten 

Der er tre hovedområder, der er i fokus i kvalitetsaftalen – henholdsvis læring, trivsel og 

personlig mestring, jf. udsendte materiale.  

På skolebestyrelsesmødet gav Birthe en kort gennemgang af tendenserne i kvalitetsrapporten, 
handlingsplanen for de kommende to skoleår samt procesplanen for kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsrapporten tages til efterretning. 

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 

De kommunale mål og indholdsbeskrivelse for SFO skal revideres for Langmarkskolens SFO 
Myretuen. 



På skolebestyrelsesmødet dd. gav skolebestyrelsen input til punkt 5, som indeholder mål- og 

indholdsbeskrivelse for samarbejde med forældrene. Skabelonen for indholdsbeskrivelsen blev 

uddelt på mødet. På de kommende skolebestyrelsesmøder behandles øvrige fokusområder. Af 

nedenstående fremgår de input, som skolebestyrelsen kom med ift. punktet vedr. samarbejde 
med forældrene: 

o Godt at der sendes ugeprogram ud 

o Forældrene giver udtryk for, at det kan være svært at vide, hvordan ens barn trives i SFO-

en 

o Hvordan kan der sikres en bedre indsigt i overgangen til klub fra 4. klasse? 

o Kontaktperson til hvert enkelte barn i SFO 

o Der holdes ikke systematisk samtaler i SFO-regi – personalet i SFO tager initiativ, hvis der 

er noget, som der er behov for at drøfte ml. SFO-en, barn og forældre 

o Hvordan arbejdes der med ”at presse” børnene i forhold til relationer og aktiviteter  

 

Økonomi 

 Orientering og drøftelse om skolens økonomi 

Der er sket ændringer i fordelingen af midler ift. den socioøkonomiske ramme i 
kommunen. Det har betydning for Langmarkskolens økonomiske ramme. 

 Der afsendes en skrivelse til børne- og skoleudvalget, jf. den ændres tildelingsmodel og 
der tages endvidere kontakt til Peter Sørensen på den baggrund 

 Kriterierne ændres igen om ét år – ændring ift. anden herkomst end dansk 

 

Evt. 

Uddeling af folder ift. rekrutteringsindsats i indskolingen – feedback indsendes pr. mail inden 
for de næste 14 dage. 

 

 

 

 

 


