
 

 

Skolebestyrelsemøde onsdag den 17. november kl. 17.00-19.50 
 

Til stede 

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

Afbud 

Fahreta Kadic og elevrepræsentanterne 

 

Referat 

1) Skolens orientering til elever og forældre ved forskellige hændelser, livsbegivenheder mv. 

Vi bruger i udgangspunktet de retningslinjer, som vi har som skole – og vi er opmærksomme på at 
kommunikationen kan bedres. Vi vil i næste uge drøfte dette med vores pædagogiske personale. 
Skolebestyrelsen nævner under dette punkt, at der mangler kontaktoplysninger ift. de udmeldinger, som 
kommer ift. CoVid 19. Der henvises til, at man som forældre kan tage kontakt til kontoret. Fremover vil vi 
endvidere henvise mere direkte til konkrete telefonnr., såfremt man som forældre ikke kan komme i kontakt 
med kontoret. 

2) Skoledagens opbygning i udskolingen og idrætsskolemodellen. Drøftelse af antallet af idrætslektioner i 
udskolingen 
I idrætsskolemodellen har vi dobbelt så mange lektioner i idræt fra 0.-6. klasse.  
Med afsæt i uddelte bilag, som viser, hvilken ramme, som vi har ift. understøttende undervisning/vejledende 
timetal drøftede vi om der skal udbygges på udvalgte årgange i udskolingen med mere idrætsundervisning. 
Der blev ikke taget endelig beslutning dd.. Vi drøftede, hvilke konsekvenser det kan få, hvis vi lægger flere 
lektioner i idræt i udskolingen, da der er andre fag, som skal have mindre tid, hvis vi vælger at gøre det.  
 
Frem til næste møde kortlægger vi, hvordan brugen af studietid og UJ-lektionerne anvendes, så vi har det 
bedste grundlag for at træffe en kvalificeret beslutning ift., hvor flere idrætstimer skal komme fra 
fagmæssigt, hvis vi vælger at udvide med mere idræt i udskolingen. 
Vi drøftede, at den mindst indgribende model, vil være at afprøve det på 7. årgang. 
Punktet sættes på til næste skolebestyrelsesmøde igen. 
 

3) Samspillet mellem Talent-Idrætsklasserne og almen klasser 
Skolebestyrelsen har dd. fået et indblik i, hvordan Elitesport Horsens, Team Danmark og Horsens Kommune 
har nogle klare rammer og forventninger til samarbejder omkring talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen. 
For nogle år siden var der et stort ønske fra skolebestyrelsen om et større samarbejde på tværs af talent-
idrætsklasserne og almenklasserne. Med afsæt i de krav og rammer der er – og med en opmærksomhed på, 
at de nye elever kan få en god opstart på Langmarkskolen drøftede vi dd. mulighederne for at justere på et 
samspil på tværs.  
Vi er optaget af at justere på modellen uden det får for store konsekvenser.  Der skal være tid og rum til at 
danne en klassekultur og dyrke en sport. Det er vigtigt at sportseleverne får startet godt op på skolen. 
Som skole skal vi endvidere ligeledes understøtte et udskolingsfællesskab og et årgangsfællesskab. Det er de 
to opmærksomhedspunkter, som er grundlæggende for en justering. 
 
Det pædagogiske personale har i år haft intro (goddag til LA, stjerneløb) sammen med elever fra 7.q 
Derudover har der en gang om ugen været holddeling i matematik og periodevis i dansk på tværs af 
årgangen. Det har fungeret  godt. 
Fremadrettet drøftede vi muligheden for at arbejde med: 

 Trivsel og kendskab til hinanden på tværs – teambuilding, hvor sporten ikke er i centrum 



 Opfølgning på tværs både i forhold til det faglige - og det sociale samspil 

 Kan elevrådet involveres i at komme med forslag til aktiviteter på tværs? – og hvordan tager vi imod 
de nye 7. klasser?  

 Kan BGI – dagen åbnes op, så det ikke kun er for talentidrætsklasserne? (vi undersøger det) 
 

4) Forandringsteori idrætsprofilskolen 
Kort drøftelse af punktet grundet manglende tid til. Punktet sættes på næste møde. 
Vi drøftede kort udvalgte fokuspunkter ift. idrætsskoleprofilen: 

 Bevægelsen i undervisning skal ind i den almindelig undervisning – hvordan ser det ud i praksis? 

 At videreudvikle på bevægelse og brug af uderum (idræt plus)  

 Profilen er tænkt ind i en rekrutteringsstrategi, hvor vi ønsker at indsluse én årgang gangen 
(kompetenceløft) 

 Modning i kommende skoleår  

 Kan idræt plus have betydning ift. en skævvridning af vores skoletilbud? 

Ovenstående punkter er refleksionspunkter, som vi kun kort berørte dd. Punkterne drøftes mere indgående 
på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

5) Diverse:  
- Opfølgning på aflysning af SSP-forældremøder på mellemtrinnet 

o Der er fulgt op med SSP 
o Er det muligt at få SSP ud på 7. årgang? 

- Sikker skolevej og skolepatruljen 
o Cykelstierne er blevet bredere. Vi har fået dispensation ift., hvor mange der må stå ved 

overgangene. Der er muligt at tage kontakt til Teknisk Forvaltning - Færdsel og Trafik (Trine Fogh 
Jakobsen og Brian Hannibal), så sikkerheden for skolepatruljen gennemgås 

- Langmarkskolen 60 år 
o Fejring sammen med børnene 

 
6) Eventuelt: 

- Julemarkedet – aflyses grundet stigende smittetal generelt. Vi har ikke stigende smittetal på LA 
- Ønsker til punkter på kommende dagsorden 

o Seksualundervisning 
o Brug af pc-ere – oprettelse af konti – fælles retning 
o Mobilpolitik 
o Ordensregler – gennemgang  

 

Inge Johanne Andersen 

referent 


	bkmBodyStart

