
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 21. april kl. 17.00-19.45 
Til stede 
Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Karina Bekker, Fahreta Kadic, Lisbeth 
Wohlert, Christian Christensen og Inge Johanne Andersen 
 

Afbud fra 
Mette V. Hansen, Mette Åsing og Freya Frandsen Ohlsen 
 

Referat  

1) Status på Corona 
5.-9. klasse er tilbage nu. Det har haft stor betydning for elevernes trivsel, at de er tilbage 
på skolen igen.  
0.-4. klasse – vi går tilbage til vores grundskemaer fra uge 18. 
5.-8. klasse – i den uge, hvor de ikke er i skole, skal de være på skolen en dag om ugen til 
udeundervisning. 
Vi fastholder fjernuv. de øvrige dage for at skabe fortsat flow i det faglige indhold. 
9. klasse – der er 80% fremmøde. 9. klasse er på skolen i 8 ud af 10 dage. 
Vi arbejder endvidere på at åbne skoleboden noget mere. 
I forhold til 1. maj-gruppen laver vi samme set up, som vi havde sidste år. Det fungerede 
super fint. 
Skolebestyrelsen spørger ind til om vi kan ændre på fremmøde for 8. årgange i ugen op 
mod konfirmationerne, så smittetilfælde undgås. Skoleledelsen vender tilbage, når 
mulighederne er afdækkede. 

 

2) Skoleflytning og fremtidens Langmarkskolen. Status og next step 
Der har været afholdt møde med direktøren for området.  
Der har endvidere været afholdt forældre-komsammen en søndag for potentielle 
skolestartere og der er igangsat andre tiltag for mulige kommende børn og forældre. Skolen 
vurderer, at vores strategi begynder at være virksom. Dog spørger mange forældre ind til 
skoleflytning og sikker skolevej. Derfor foreslår skolen, at vi inviterer borgmesteren til møde 
i juni ift. en opdatering på området. 
 
Der er fortsat de samme politiske signaler med skoleflytning i skoledistriktet. VIA er ikke i 
spil – og der er et stort fokus på sikker skolevej. 
Den viden vil vi som skole gerne sprede, jf. de politiske signaler, der er kommet i pressen. 
Det er afgørende for skolen, at nye forældre kender ovenstående, så der ikke opstår 
historier om skolelukning mv. 
 
Vi inviterer borgmesteren til møde i juni 2021 primært ift. en status på skoleflytning. 
Sikre skoleveje blive ligeledes et tema på mødet med borgmesteren. 

 

3) Videre drøftelse om aflyste hytteture 
Vi fastholder aflysninger af hytteture og lejrskoler. Vi har ikke ressourcer til at gennemføre 
ekstra lejrskoler – primært ift. personaleressourcen. 
Vi kan gennemføre trivselsture på de årgange, som er berørte. 
8. klasses lejrskole flytter fortsat fra 8. klasse til 9.klasse, jf. vores beslutning fra sidste 
skolebestyrelsesmøde. 

 

4) Lokale retningslinjer der følger af delpolitikkerne til personalepolitikken,  
o Alkohol og rusmiddelpolitikken  



o Rygepolitikken  
Rygepolitikken og alkohol- og rusmiddelpolitikken drøftet. Vi træffer endelig beslutninger på 
næste skolebestyrelsesmøde. 

 

5) Diverse 
a. Skoleårets planlægning 

i. Estimeret elevtal 
Elevtallet forventes at ramme 530 i kommende skoleår. De er fordelt ift. 
børnehaveklasserne med 40-45 børn og i sportsklassserne er der 23 elever i 
hver klasse. 
Fahreta laver et indslag til ’Mit Horsens’ på Instagram. 
Kan vi lave et træk på elevafgang. Ledelsen undersøger det til næste møde.  
Der gives dog udtryk for, at flere elever som er stoppet på skolen kommer 
tilbage igen. 
 

ii. Personale 
To lærere kommer tilbage fra barsel omkring skoleskift. 
En lærer er på barsel frem til januar 2022. 
En midlertidig ansat lærer fortsætter med undervisning af vores basisbørn, da 
der kommer omkring 12 nye basisbørn kommende skoleår. 
Der laves genopslag på en lærerstilling i maj på en fast stilling til matematik, 
idræt og madkundskab. 
 

iii. Prioriteringer 
På et af de kommende skolebestyrelsesmøder folder vi skolens pædagogiske 
indsatser for skoleåret 2021/2022 ud. 
 
I forhold til kommende skoleår har vi forstærket indsatsen i 
børnehaveklassen. Det er ligeledes tilfældet i vores mellemformer på 
personalesiden. 

 

b. APV 
De fysiske forhold på skolen er afdækket og behandles i LMU snarest.  
I forbindelsen med APV-en spørger skolebestyrelsen ind til om der i den forbindelse 
afdækkes ift. hjemmearbejdspladser. Det gør der ikke. 
 
I efteråret gennemføres trivselsmålingen for personalet vedr. de psykiske forhold.  
 
Evt. 

 Evt. afbud fra Karina til næste møde 
 

 

Inge Johanne 

referent 
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