
 

Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. august kl. 16.30-19.45 

Mødedeltagere 
Til stede 

Fahreta Kadic, Jakob Wang, Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette 
Åseng, Freya Frandsen Ohlsen, Christian Christensen og Inge Johanne Andersen 

Afbud 

Nana Grau, Emil Wester Hansen 

Referat 

1. Skoleflytningen  
Besøg af borgmester Peter Sørensen og direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked Tanja Nyborg kl. 
16.30-17.30 
• Præsentationsrunde 
• Procesoverblik  
• Status. Hvor er vi nu? 
• Evt. 

 
Status 
Peter Sørensen og Tanja Nyborg gjorde status over skoleflytningen. Skolebestyrelsen fik indblik i de 
udviklingsplaner og justeringer i udviklingsplanen der er på det strategiske plan, jf. slides. 
Udviklingsplanen for Sundparken skal være gennemført i 2030. 
 
I forhold til ovenstående talte vi de to senarier igennem ift. udviklingsplanen og skolens placering. 
Der er skabt en kommuneplan for området nu ift. ét af senarierne. 
 
Processen fremadrettet  
Der er ansat en medarbejder, som skal arbejde med den fremtidige placering af  
skolen. I den forbindelse er der nedsat en styregruppe. Gruppen består af skolechefen, 
projektmedarbejder, økonomi- og administrationschef samt skoleleder - og derudover kommer 
medarbejderen i tæt dialog med skolebestyrelsen, hvor vi nu kan være mere konkrete i forhold til de to 
senarier. Der foreligger pt. ikke en konkret tidsplan, men nedenstående elementer skal behandles. 
 
Tidshorisont  

• Afdækning af senarier 
• Lokalplanlægning 
• Politisk behandling 
• Forprojektering 
• Byggearbejde mv. 

 
De næste skridt for skolebestyrelsen er at komme i dialog med projektmedarbejderen ift. den videre proces 
”en ny Langmarkskole”. Først skridt bliver en afdækning af de to scenarier. 
  
2. Opsamling i bestyrelsen efter borgmesterens besøg 

Der er ønske om, at der skal arbejdes med begge scenarier. 



Der er behov for en udtalelse fra borgmesteren eller en afklaring/status, som kan sendes ud af huset, så 
kommende forældre ved, hvad status er. 
  

3. Kommunernes økonomiaftale og betydningen på skoleområdet i Horsens Kommune 
Orientering om økonomiaftalen ved Christian 

Med afsæt i nedenstående temaer fremlagde Christian en status på økonomiaftalen for kommunen: 

• Merforbrug på de specialiserede område 
• Midtvejsregulering – ydelser til ledige – besparelser på beskæftigelsesområdet 
• Prisstigninger 
• Økonomiaftale – sundhedskrise og sikkerhedspolitik 
• Service og anlægsloft – Horsens kommune har overskredet loftet – der er risiko for en bøde 
• Deponering 
 

4. Vikarenes kvalitet (19.1) og vikarsetuppet for indeværende skoleår 
Skolen har pt. 6 tilkaldevikarer med pædagogisk uddannelse samt 3, som ikke har pædagogisk 
uddannelse. Skolebestyrelsen spørger ind til, hvordan vikarerne understøttes i indkøringen på skolen. 

Der laves en tydelig forventningsafstemning ved ansættelse og alt efter den opgave, som de sættes til 
at løse kobles de på en mentor. Det er dog ikke tilfældet for tilkaldevikarerne. Skolebestyrelsen 
efterlyser, at vi ændrer vores set up for tilkaldevikarer. Ledelsen ser på mulighederne. 

5. Diverse: 
• Skoleårets start, elevtal, nyansatte, ledige stillinger m.m. 

o Elevtallet er stigende – vi er gået fra 465 til 558 elever over de sidste to skoleår 
o Vi har de ukrainske flygtninge fordelt i tre basisklasser på skolen 
o Hilsen fra Karen 
o Ansættelse af ny afdelingsleder 
o Fire faste lærere er ansat ved skolestart 
o Tre barsler dækkes fra skolestart 
o Midlertidig ansættelse i børnehaveklassen 
o Der er et stillingsopslag ude på en pædagog  

 
• Invitation af kontaktpolitiker til de kommende skolebestyrelsesmøde 

Drøftelse af, hvornår Søren Lind skal komme. Vi inviterer ham et par gange om året. 
Vi sender alle referater til ham. 

  
6. Evt. 

• Ønsker til punkter på kommende dagsorden 
o Frikommune og dispensation – herunder kortere skoledage sættes på dagsordenen på et af de 

kommende skolebestyrelsesmøder 
o Trafiksikkerhed – cykler på Bakkesvinget – vi inviterer politiet  
o Forvaltningen sender trafiktal samt status på underføringen på Langmarksvej 
o Talent-Idrætsklasser – der er ønske om at punktet sættes på et af de kommende møder ift. 

samspillet mellem distriktsklasser og Talent-Idrætsklasser og balancen heri. Bl.a. blev BGI-
dagen nævnt. 


