
Skolebestyrelsemøde onsdag den 19. januar kl. 17.00-19.20 

Til stede 

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

Afbud 

Karina Bekker, og elevrepræsentanterne 

Referat 
1) Økonomi: Regnskab 2021  

Vi kommer ud af 2021 med et lille overskud, jf. uddelte regnskab. En del af det er overførslen på 1.9 
mio., som vi fik fra Elevløftspuljen. Vi har ikke brugt midlerne, da Langmarksskolen har været i en 
overgangsperiode, hvor der har været en stor reduktion i tildelingen til skolen.  
Økonomien er nu stabiliseret.  
Der er kommet tillægsbevilliger på baggrund af elevreguleringer. Det kan ses på lønsiden, hvor vi 
har brugt mere end vi har budgetteret med. Vi har fået flere elever, flere basisbørn og har 
endvidere brugt flere ressourcer på klasser/elever, som har været i mindre god trivsel. 
I forhold til personale, som har CoVid 19 har vi fået refusion fra dag ét. 
En anden væsentlig post er inventar, hvor vi har brugt mere en budgetteret. Vi har indrettet to nye 
lokaler til børnehaveklasserne, opdateret klasselokaler og skabt et nyt forberedelseslokale til nogle 
af vejlederne, som har behov for andre faciliteter. I forhold til posten indvendig vedligeholdelse er 
den ikke brugt. Vi har afventet tilbagemeldinger ift., hvem der skulle afholde udgiften til nyt 
varslingsanlæg. 
I relation til de øgede energipriser ved vi endnu ikke, hvordan vi understøttes økonomisk i det 
Skolen kommer med et udspil til, hvordan midler fra Program for Elevløft kan bruges. 
Regnskabet er godkendt. 
 
Budgettet for 2022 sættes på til drøftelse på næste skolebestyrelsesmøde.  
 

2) Udtalelse til Kvalitetsrapporten 
Der er deadline for udtalelse dd. 
Med afsæt i den udsendte rapport er skolebestyrelsens dd. blevet enige om at udtale sig om 
følgende temaer ift. de tre indsatsspor: 

o Opbakning til strategien og fortsat fastholdelse af styringen 
o Fokus på atskolerne formår at løfte opgaven 
o Skolevæsen i god udvikling. Vi skal stræbe efter landsgennemsnittet 
o Fastholdelse og understøttelse af indsatser for det samlede skolevæsen er vigtig 
o Fremhæve vigtigheden af at indsatserne kalder på en økonomisk ramme, så skolerne kan 

lykkes i at løfte kvaliteten. Der er sammenhæng mellem input og output 
o Skolebestyrelsen er optaget af, at der arbejdes med temaet lav støtte og inspiration i 

forhold til øget trivsel og læring blandt eleverne 
o Fraværstemaet  - godt med det fokus. Der er børn, som har det virkelig svært  

 

 

 



 
 

I relation til kvalitetsaftalen, havde vi dd. en kort drøftelse omkring personaletrivsel – og 
 hvilken betydningen det har ift. kvaliteten og opgaveudmøntningen. Det er ikke et aspekt, 
 som behandles i kvalitetsrapporten.  

 
Christian Christensen laver udkast til udtalelse, som skolebestyrelsen kommer med respons på i 
løbet af de næste dage. 
 

3) Skolebestyrelsesvalg 
Der er valg til skolebestyrelsen august 2022. 
Karina og Mette træder ud af skolebestyrelsen. 
Proceduren for valget igangsættes ultimo marts 2022.  
Vi skal have igangsat en proces, hvor vi gør opmærksom på, hvad det er for en opgave, som 
skolebestyrelsens løfter 
Der stilles forslag om, at: 

• Skolebestyrelsen deltager på forældremøder og orienterer om deres arbejde i bestyrelsen 
• Der vises små Klip med skolebestyrelsesmedlemmerne både på AULA og facebook og der er 

en generel information om valget 
 
Der er flere relevante temaer at tage fat på. Eksempelvis nedenstående to: 

• Vær med til at skabe den nye Langmarkskole 
• Rekruttering  

 
4) Forandringsteori idrætsskoleprofilen. Opfølgning på den korte drøftelse på sidste 

skolebestyrelsesmøde. Drøftelse af: 
o Mål  
o Muligheder og trusler 
o Afprøvning af udvidelse af idrætslektionerne på 7. klassetrin 

Med afsæt i udsendte bilag vil vi gerne skærpe profilen og øge skolens rekruttering i skoledistriktet. 
På sidste møde nævnte bestyrelsen, at profilen skal rumme det almene aspekt omkring bevægelse i 
højere grad end idræt/idrætsgrene. Børn er forskellige og har mange interesser. 
Idrætten må ikke fylde for meget. Bevægelse, leg, variation, udeskole, motorik mv. skal i centrum. 
 
Vi drøftede kort, hvad er svaret på at øge rekruttering. I den forbindelse har vi været i dialog med 
skoler i andre kommuner – herunder skoler i Bellahøj i Kbh., skoler i Århus og Ålborg. Formålet er at 
skærpe fortællingen om Langmarkskolen gennem en profil, som flere kan se deres børn ind i. 
 
Vi ønsker at være afprøvende i kommende skoleår. Vi kommer med et udspil til, hvordan det kan se 
ud i skoleåret 2022/2023. 
 
Med afsæt i de drøftelser, som vi havde på sidste skolebestyrelsesmøde vedr. to idrætslektioner 
mere på 7. årgang, har Christian fulgt op med 7. årgang. De bakker fuldt op om at igangsætte det 
fra kommende skoleår. Lektionerne bliver taget fra UJ og studietid på årgangen. 
 

5) Langmarkskolens principper for anvendelse af mobiltelefoner samt brugen af pc-ere i 
undervisningen 
 



Brug af mobiltelefoner 
Pt. afprøver vi i alle klasser i udskolingen mobilhoteller. De må kun have deres mobiltelefoner i 12-
pausen i udskolingen 
Eleverne på mellemtrinnet får også mobilhoteller. 
Vi tager endelig stilling til, hvordan retningslinjen for de forskellige afdelinger skal være ift. brug af 
mobiltelefoner. Vi er uafklarede ift. om 6. årgang skal have samme retningslinjer som udskolingen 
eller de skal have samme regler som resten af mellemtrinnet. 
 
Princippet justeres med afsæt i ovenstående og behandles på næste skolebestyrelsesmøde. 
 
Brug af bærebare pc-ere 
Skolebestyrelsen oplever, at der oprettes forskellige konti til spillesteder – eks. roblox.  
Det vidner om, at skolen har brug for at genbesøge regler for brug af pc-erne både sammen med 
børn og voksne og i relation til både skole- og SFO–tid. 
Skolebestyrelsen ønsker ligeledes et overblik over, hvad eleverne har adgang til. 

  
Derudover fremhæves, at der er brug for et tema omkring Brug af medier – eksempelvis snap chat 
Lærere bruger de kanaler. Det lægger et pres på elever, som ikke er gamle nok til at bruge mediet.  
 
Ledelsen følger op og kommer med et udspil på et af de kommende møder ift., hvordan vi har 
håndteret udfordringen og viser, hvad rammen for brug af medierne er. 

 
6) Diverse: 

o Status på Corona  
Vi har haft mange tilfælde af CoVid 19 i dette kalenderår. I uge 2 var der 50 smittede. 
Særligt har udskolingen været ramt. Der har været 9 medarbejdere, som har været ramt af 
CoVid 19 i januar. 

o Indskrivningstal kommende 0. årgang 
Vi forventer 49-50 elever til kommende børnehaveklasse. Vi optager fortsat. 
Fire udefra ønsker LA. Vi ved endnu ikke om vi får disse elever. 
Vi trækker tallene til næste skolebestyrelsesmøde. Der er et ønske om, at de på om de har 
søskende. 

o Ansøgninger til Talent-Idrætsklasserne 
Massiv ansøgerfelt på 70 ansøgere. Der forventes at etablere to klasser i 7. klasse. 
Frafaldet er meget lille i vores Talent-Idrætsklasser. Det kan være ift. skader eller 
interessen for sporten ændrer sig.  
Optagelsesprocessen påbegynder nu.  

o Brugertilfredshed på skoleområdet, november 2021 
Udvalgte forældre er blevet spurgt ind til tilfredsheden med skolen. Langmarkskolen ligger 
godt, jf. slides. 

 
7) Evt. 

o Ønsker til punkter på kommende dagsorden 
 Seksualundervisning – d. 17.11 
 Ordensregler – gennemgang d. 17.11 
 Vikarer – bedre kvalitet d. 19.11 

 


