
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 16. november kl. 17.00-19.00 

 

Mødedeltagere 
Til stede 

Jakob Wang, Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Mette Åseng, Emil Wester Hansen, 
Christian Christensen og Inge Johanne Andersen 

Afbud 

Louise Videler, Freya Frandsen Ohlsen, Fahreta Kadic, Nana Grau 

 

Referat 

1) Muligheden for konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. 
Drøftelse af evt. dispensationsansøgning 
Udsat til d. 4. januar 2023. Der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor dette punkt behandles 
grundet mange afbud dd. 
 

2) Budgetforlig 2023-2026 
Effektiviseringen øges til 1% i 2023 og 2024 på skole, unge og uddannelse. 
Langmarkskolen har opsparede midler. De indfryses. 
Der er afsat penge af til den demografiske udvikling på skoleområdet.  
Der er endvidere afsat en bufferpulje på 5 mio.  
I den nye budgettildelingsmodel er det besluttet at løfte skoleområdet med 5 mio. 
Alt i alt forventes en nulsumsløsning i budget 2023 på skoleområdet. 
 
Skolen kender endnu ikke budgettet for skolen til 2023.  
Ud over forliget er der opmærksomhed på andre tiltag – eksempelvis sommerferiepasning, 
specialkørsel, indsatser omkring specialeklasser, spireordning ift. rekruttering mv., jf. de viste slides. 
 
Der sættes et punkt på omkring budget til mødet d. 4.1.2023 eller d. 25.1.2023. 
 

3) Elevråd 
Lille Ulv har fokus på at få etableret en toiletpatrulje, skraldeordning er i fokus og temaet venskaber 
på tværs af årgange er et gennemgående tema for indeværende skoleår. 
 
Mellemtrinnet 
Der er ikke nyt. 
 
DSE 
Samspillet ml. idrætsklasser og almenklasserne er på dagsordenen. Der er en proces i gang i DSE 
omkring samspillet.  

 
4) Høring af ferieplan for 2023-2024 

Vedtaget. 
 

5) Sikker skolevej. Svar til skolebestyrelsen 
Kort drøftelse af svaret til skolebestyrelsen. 



Vi drøfter punktet igen, når der nyt ift. fremtidsplanerne for skolen. 
 

6) Principper for sponsorering 
Godkendt med en tilføjelse omkring ”ting”, da vi har behov for at udvide forståelsen til også at 
omfatte digitale platforme 
 

7) Diverse: 
o Energisparende tiltag – Vi har nedjusteret til 18 grader. Vores varmeudgift er ikke steget meget.  
o Forstærket pausetilsyn – Konflikter har i en periode udsprunget fra pauserne. Derfor har vi øget 

pausetilsynet (børn med særlige behov, åbning af gymnastiksale). Der har været god effekt på det 
o Eltavlerne på Langmarksvej kører ikke optimalt. Skolen følger op 

 
8) Evt. 

o Ønsker til punkter på kommende dagsorden 
 Opfølgning skoleflytningen (d. 18.08.2022) – fokus på mødet i slutningen af januar 
 Overgangen mellem daginstitution og skole (d. 22.09.2022) – uafklaret, hvornår punktet sættes på 

endnu 
 Facilitering af vedkommende forældremøder for større opbakning (d. 22.09.2022)- – uafklaret, hvornår 

punktet sættes på endnu 
 

 


