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Skolebestyrelsemøde tirsdag den 29. september kl. 17.00-19.45 

Til stede 

Søren Jokumsen, Christian Falstrup, Mette V. Hansen, May-Britt Wachmann, Louise Videler, 
Freya Frandsen Ohlsen Mette Åsing, Karina Bekker, Fahreta Kadic, Christian Christensen og 
Karen Rod Sørensen og Inge Johanne Andersen 

 

Afbud fra 

Lisbeth Wohlert, Mhadi Al-Diwan, Moshin Sabri Al-Issa  

Referat 

 

Idrætsskolen. Søren Jochumsen, Fritidsafdelingen, deltager 

- Drøftelse af om, vi på LA kan skabe et idrætskoncept, som kan tiltrække og 

fastholde flere elever på baggrund af Christian og Sørens oplæg 

- Skolebestyrelsen blev dd. orienteret om de muligheder, som vi ser i forhold til 

at udfolde idrætskonceptet mere i indskolingen og på mellemtrinnet – at skabe 

et mere synligt koncept i bredden og dermed en udvidet model, hvor der fast 

ligger flere idrætsrelaterede aktiviteter i skoleskemaet og hvor aktiviteterne 

varetages dels af lærere og dels eksterne samarbejdspartnere 

- Målet er at skabe en kultur i skolen, hvor idrætten bliver mere central – 

herunder bl.a et fokus på grundmotorikken 

- LA har etableret et stærkt samarbejde med klubber på mellemtrinnet (den åbne 

skole). Udviklingen og udbygningen af dette samarbejde er en central del af 

udvikling af idrætsskolen 

- Drøftelsen har været i Idrætseliterådet – at skabe nye udviklingsmuligheder – 

og at skabe en idrætsskole, som trække en anden elevgruppe til skolen (lyst til 

bevægelse, sundt børneliv, et skarpere fokus på en kultur, hvor bevægelse er i 

centrum) 

 

Skolebestyrelsen ønsker at gå videre med arbejdet, men peger ligeledes på 

vigtigheden af, at samarbejdet med musikskolen fastholdes og skolen fortsat kan 

drive en stærk skole for en bred elevgruppe. Endvidere peges der på vigtigheden af 

at tænke det sammen med skoleflytningen  

Det er vigtigt at tænke konceptet sammen med skoleflytningen og skolens 

profil/vision fremadrettet. 

 
Elevrådene 

Alle elevråd er pt. aflyst grundet CoVid 19. Klasserne kommer ikke på tværs af 

hinanden, jf. det nuværende smittetryk. 

  

Dato: 29. september 2020  



 

  Side 2 

Budgetforlig og ny budgettildelingsmodel 

Der tilføres 10 mio. kr. årligt frem ti1 2024. 

Der er bl.a. et fokus på ordblindeindsatsen, sprogindsatsen og udfordrede 
elevsammensætninger i budgetforliget. 

Den nye budgettildelingsmodel er endnu ikke vedtaget. Den vil blive behandlet på 
et af de kommende skolebestyrelsesmøder. 

Høring af ferieplan for skoleåret 2022-2023 

Skolebestyrelsen tager ferieplanen til efterretning. 

 

Alle i Uddannelse 2.0 

Udsat 

 

Fraværsindsatsen 

Karen Rod gennemgik Langmarkskolens lokale beredskab for fravær. 

Der er ændret på, hvordan vi som skole skal håndtere elevfravær. Der er kommet 

et skærpet fokus på fravær. Eksempelvis skal man som skoleleder begrunde, 

hvorfor eleven kan få ekstraordinær frihed og deres laves underretninger ved for 

meget fravær. 

Der er sendt information ud til forældrene sidste skoleår vedr. den nye 

fraværsindsat. Alle børn skal i skole hver dag – herunder også en folder. 

Casper har lagt det på AULA igen i august 2020. 

 

Nyt fra skolen: 

- Personaleinfo 

o To stillingsopslag – en fast stilling på mellemtrinnet/barselsvikarer  

 Samtaler d. 20.10 kl. 12-15 

 Har du mulighed for at deltage, tager du kontakt til 

Christian 

o Fartstanderen – der er taget kontakt, men vi har ikke fået svar og 

rykker derfor fortsat 

 

- Evt. 

o Lisbeth Torfing kommer på næste skolebestyrelsesmøde 

o Smitte-tilfælde dd. samt orientering om tidligere tilfælde 

 Vi følger anbefalingerne 

 

Møde med Borgmesteren og Tanja Nyborg, direktør i Uddannelse og 

Arbejdsmarked kl. 19.00-20.00 

Status på skoleflytning. Når der er nyt vender Peter Sørensen tilbage. 
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