
 

 

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 tirsdag den 8. juni kl. 17.00 – 19.45 

 

Til stede 

Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åsing, Freya 

Frandsen Ohlsen, Lisbeth Wohlert, Christian Christensen og Inge Johanne Andersen 

Peter Sørensen og Tanja Nyborg deltog under punkt 1 

 

Afbud fra 

Karina Bekker, Mette V. Hansen og Fahreta Kadic 

 

Referat 

1) Dialog om skoleflytning med borgmesteren 

Skolebestyrelsen indleder mødet med at give et billede af, hvad der de hører 

omkring skoleflytningen. Skolebestyrelsen ønsker en ny status på skoleflytningen, 

så de kan gå i dialog med nye forældre i skoledistriktet. Skolebestyrelsen får 

mange spørgsmål om, hvor skolens skal placeres og hvornår skoleflytningen 

gennemføres. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om skoleflytningen – der 

pågår stadig politiske drøftelser omkring placeringen. 

Der arbejdes med flere scenarier. 

 

Bestyrelsen opfordres af Peter Sørensen til at tænke mulighederne igennem, drøfte 

de scenarierne der arbejdes med, så skolebestyrelsen er afklaret om, hvilket 

scenarie der bør arbejdes videre med.  

 

Peter Sørensen giver en kort status på, hvilke overvejelser, der er i 

kommuneplanen for området, som behandles til oktober. 

 

Yderligere kan Peter Sørensen orientere om, at kommunen lige har haft besøg af 

”ghetto-repræsentanter” i forhold til Sundparkområdet. Måltallene for området går i 

den rigtige retning. Evalueringen er ikke kommet endnu. 

 

I forhold til den videre proces for skoleflytningen involveres forvaltningen i 

arbejdet.  

På de kommende skolebestyrelsesmøder vil vi arbejde med de tre scenarier i 

forhold til placering af Langmarkskolen. 

 

I perioden frem til en skoleflytning, vil der kun blive lavet den nødvendige 

vedligeholdelse af skolen.  

 

2) Opfølgende drøftelse i bestyrelsen om mødet med borgmesteren 

Punktet udfoldes og behandles på de kommende skolebestyrelsesmøder.  

Se punkt 1. 
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3) Rekruttering og fastholdelse 

o Visionen om bevægelses- og idrætsprofilen 

Der har været drøftelser med direktøren og skolechefens omkring en 

stærkere bevægelses- og idrætsprofil.  

Skolebestyrelsen læser den forandringsplan, som vi pt. har til næste 

skolebestyrelsesmøde. 

Drøftelse af om der kan laves en særlig markedsføringsstrategi i forbindelse 

 med bevægelses- og idrætsprofilen. 

Strategien for kommunikation har generelt ændret sig i vores 

markedsføring. Overordnet har vi lavet en mere dialogbaseret tilgang. 

 

o Indskrivningsprocenten til 0. klasse sammenholdt med de seneste 

fem år  

Med afsæt i uddelte oversigt ses elevoptaget gennem de sidste fem år. Vi 

havde en kort drøftelse af de udfordringer og muligheder, som vi ser 

omkring rekruttering. 

Skolen kommer ved indgangen til skoleåret 2021/2022 op på ca. 540 elever. 

Det er en fin fremgang på elevtallet, men vi har fortsat en stor opgave i at 

rekruttere flere fra eget skoledistrikt.  

 

Skolebestyrelsen peger på, at det kan være interessant at rense tallene for 

søskende. Der ønskes ligeledes prognoser for de kommende skoleår. Vi 

tager prognoser med til kommende skolebestyrelsesmøde, hvis det er 

muligt. 

Skolebestyrelsen vil gerne have foldere ud til ejendomsmæglerne igen. 

Skolen følger op på det. 

 

o Fastholdelse 

Kort drøftelse af elevindmeldelser/-udmeldelser og denne betydning for 

 eksempelvis afdelingerne.  

Der er et meget begrænset flow fra skolen. 

 

4) Evt. 

o Lukkedage SFO 2021-2022 

D. 3.1- 4.1.2022 er feriedage for eleverne, men arbejdsdage for personalet 

på skolen. På skolen gennemføres en pædagogisk dag d. 4.1.2022 for alt 

pædagogisk personale på skolen.  

Det betyder, at vi gerne vil have alt det faste personale med til en 

pædagogisk dag d. 4.4.2022. Derfor vil skolen kun gennemføre nødpasning 

d. 4.1.2022. Det meldes ud i god tid til forældre, som har børn i SFO, at 

dagen bemandes med vikarer.  

D. 11.8.2021 deltager det faste personale ligeledes i et komptenceløft. Det 

betyder, at SFO-en denne dag ligeledes bemandes med vikarer fra kl. 14.30. 

Skolebestyrelsen har dd. besluttet, at skolefritidsordningens 

nødpasningsmodel godkendes på ovenstående to tidspunkter. 

o Valgfagene har ændret sig på baggrund af ny lovgivning – kort gennemgang 

af nuværende ramme 

o Nyansættelse af lærer til matematik og madkundskab. Bestyrelsen påpeger, 

at det er ærgerligt, at den måde hvorpå valgfagene tidligere blev 

gennemført var virkelig godt. De muligheder er der desværre ikke længere 

grundet ny lovgivning omkring valgfag. 

o To opsigelser – stillingerne er slået op d. 7.6.2021. Ansættelsessamtalerne 

gennemføres d. 22. juni 2021. Lisbeth deltager fra skolebestyrelsen. 
 

Inge Johanne Andersen 
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