
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 9. marts kl. 17.00-19.40 

 

Mødedeltagere 

Til stede 

Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åseng, Freya Frandsen Ohlsen, 
Christian Christensen, Mette V. Hansen, Matilde 9.s, Karina Bekker og Inge Johanne Andersen 

Afbud 

Lisbeth Wohlert og Fahreta Kadic 

Referat 

1) Budget 2022 
Gennemgang af budgettet ved Christian. 
Vi planlægger med to ekstra lærere samt en kvart stilling i ledelse/administration ift. kommende 
skoleår. 
Vi budgetterer med samme pædagogiske set up i forhold til samarbejde med klubberne og 
musikskolen. 
Vi er opmærksomme på, at den politiske aftale ift. modulordninger ikke er fuldt indfaset endnu. 
Derfor er det budgettet med et overskud i SFO. 
Budgettet er godkendt. 

 
2) Langmarkskolens principper for anvendelse af mobiltelefoner og brugen af pc’ere i 

undervisningen. Opfølgning fra seneste møde  
o Herunder brugen af mobiltelefoner i SFO’en 

Principperne for brug af mobiltelefoner i skolen er godkendt med en justering, så 6. klasse får en 
overgangsperiode/øveperiode fra maj til juni, når de rykkes over på udskolingsgangen. De kommer 
til at overgå til de principper, som udskolingen har de sidste to md. af 6. klasse. 
Vi har ikke færdiggjort rammen for SFO dd. Vi får Tanja til at deltage på et af de næstkommende 
møder skolebestyrelsesmøde, så vi får et bedre afsæt i forhold til, hvordan mobiltelefoner bruges i 
SFO pt. – og hvordan rammens skal være i SFO fremadrettet. Det er endvidere vigtigt, at personalet 
i SFO inddrages inden der tages en beslutning i skolebestyrelsen. 
 
Der er kommet forslag til, hvordan det kan se ud i dag på mødet I forhold til SFO.  
Der er forslag om brug af mobiltelefoner på udvalg dage/tidspunkter 
At brug af mobiltelefoner kun er for SFO 2 

 
3) Langmarkskolens ordensregler 

Ordensreglerne fastholdes som de er med et par tilføjelser. Elevrådene skal tage stilling til, hvordan 
holdene kan bruge fodboldbanerne og de sproglige opmærksomheder justeres. 

 
4) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Sundheds- og seksualundervisning er et timeløst fag. Dd. gives et indblik i, hvordan vi har arbejdet 
med det og hvordan vi fremadrettet ønsker at arbejde med faget. 
Temauge sex i udskolingen har været en fast aktivitet i nogle år. Vi ønsker at justere på det, så vi 
ikke bruger en helt uge på det i udskolingen på det tidspunkt. Derudover skal tema fylde noget 
mere på mellemtrinnet. 
I fagene biologi og N/T har der været/er der faste forløb, som tager afsæt i det timeløse fag. 



Der har været flere omgange, hvor vi har samarbejdet med SSP om faget. Derudover har 
sundhedsplejerskerne været koblet på nogle årgange.  
Gennem de sidste par år har der ikke været fulgt systematisk op på temaet. Ledelsen er i gang med 
det. I den sammenhæng er vi pt. i dialog med sundhedsplejerne om, hvordan vi skal bruge dem.  
Der er endvidere forslag om ”Sex og Samfund” evt. kan inddrages. 

 
5) Diverse 

o Skoleårets planlægning 
Er igangsat med det faste personale ift. vores indsatser kommende skoleår og 
fagfordelingen. Vi gennemgår vores strategi (skoleplan) på et af de kommende møder. 
 

o Indskrivningstal kommende 0. klassetrin 
Der må være op til 24 elever i hver klasse fra skoledistriktet, så der er plads til tilflyttere. 
Der er givet afslag til 5 børn, som ikke bor i distriktet, jf. styringsvedtægterne. Forældrene 
har på den baggrund taget kontakt til forvaltningen. 
 

o Optagelse Talent-Idrætsklasser 
Der er optaget 56 elever til kommende skoleår – henholdsvis 46 til 7. årgang, 6 på 8. og 4. 
til 9. årgang. 
 

o Ny kontaktpolitiker – inviteret til næstkommende møde 
Søren Lind Jensen er ny kontaktpolitiker på skolen 
 

o Skolebestyrelsesvalg 
Lisbeth stopper også i skolebestyrelsen. 
Vi mangler derfor tre skolebestyrelsesmedlemmer fra sommerferien samt to suppleanter. 
Se tidsplanen for skolebestyrelsesvalget i vedhæftede bilag. 
Vi havde en kort drøftelse af, hvordan skolebestyrelsens forældrerepræsentanter kan tage 
initiativ til at profilere deres arbejder ift. de forældremøder, som der planlagt i 
valgperioden. Derudover indkaldes der til et valgmøde i uge 14. Ledelsen kommer med 
udspil til, hvornår valgmødet kan holdes. 
 

6) Evt. 
o Ønsker til punkter på kommende dagsorden 

 Vikarenes kvalitet d. 19.1  
 Sikker skolevej d. 23.2 
 Brug af pc-ere i undervisningen 
 Frikommune og dispensation  
 Status skoleflytning 
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