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Mødedeltagere 

Til stede 

Christian Falstrup, May-Britt Wachmann, Louise Videler, Mette Åseng, Freya Frandsen Ohlsen, 
Christian Christensen, Mette V. Hansen, Lisbeth Wohlert, Fahreta Kadic, Karina Bekker, Søren 
Lind Jensen, Tanja Grøn og Inge Johanne Andersen 

Afbud 

Matilde 9.s  

 

Referat 
1. Velkommen til Søren Lind Jensen, kontaktpolitiker for skolebestyrelsen på 

Langmarkskolen 
a. Præsentation af skolebestyrelsen og Søren Lind Jensen 

 
2. Indholds- og målbeskrivelse SFO - Status 

Gennemgang af Langmarkskolens mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ved Tanja.  
Områderne i mål- og indholdsbeskrivelsen har i dette skoleår været i proces sammen med 
skolens pædagogiske personale i SFO. Tanja gennemgik, hvordan der er arbejdet med det 
i indeværende skoleår primært med afsæt i nedenstående punkter: 

a. Børn med særlige behov 
b. Professionelle læringsfællesskaber 

 
Skolebestyrelsen havde på baggrund af indholds- og målbeskrivelsen en drøftelse om 
SFO 2 og mulighederne for at forstærke tilbuddet med de udfordringer, der er ift. at 
etablere SFO 2 på Langmarkskolen. Vi drøfter det videre i ledelsen. 
Derudover drøftede vi, hvordan vi kan kommunikere tilbuddet om ungdomsklub fra 7. 
klasse på Bankagerskolen bedre ud til forældre på Langmarkskolen. Tanja følger op på 
det. 

 
Skolebestyrelsen ønsker, at der i et af de kommende nyhedsbreve kommer en reminder 
ud ift., hvem der er kontaktperson på de forskellige årgange. 
Der er forslag om, at der afholdes forældremøde for 3. årgangsforældre, så forældrene får 
bedre indblik i, hvad SFO 2 på Langmarkskolen er og kan tilbyde. 

 
3. Opfølgning på principper for brugen af mobiltelefoner i SFO’en 

På baggrund af de drøftelser, som vi havde på sidste skolebestyrelsesmøde drøftede vi 
flere af de dilemmaer, som der er ift. brug af mobiltelefoner i SFO.  Dilemmaerne fremgår af 
nedenstående: 

• Selvbestemmelse – tilsynspligt 
• Mobilhotel – personaleressourcer og børnenes oplevelse  
• At give helt frit – forældrebestemmelse 

 
Skolebestyrelsen besluttede dd., at vores nuværende princip fastholdes – dog tilføjes det, 
at mobilen ikke må bruges om morgenen. 
 

4. Kvalitetsrapport for Langmarkskolen 2020/21 



Med afsæt i det udsendte materiale gav Christian indblik i, hvordan kvalitetsrapporten    
danner rammen for skolens arbejde og indsatser. Der laves to årige aftaler for skolerne på 
baggrund af de nationale mål. 
Derudover fik skolebestyrelsen en gennemgang af resultaterne fra skolens rapport, jf. 
uddelte rapport – og med afsæt i de nationale tests, karakterer, fastholdelse i 
ungdomsuddannelse og trivsel. 
 

5. Skoleårets planlægning 
Prioriteringer og strategi 2022-2023 
Skolen har tre store indsatser kommende skoleår 
• Sprogbaseret undervisning 
• Læsning 
• Varierende undervisning 

 
Ansættelser 2022-2023 
Der er ansættelsessamtaler d. 4.5.2022. I må gerne melde ind ift., hvem der kan deltage fra 
skolebestyrelsen. Vi skal have ansat tre lærere. Der er forslag om, at vi deler opslagene på 
skolens facebook. 

 
6. Sikker skolevej 

Søren Lind Jensen undersøger, hvor forvaltningen er ift. gangbro, tunnel eller andre 
foranstaltninger ift. sikker skolevej på Langmarksvej. 
 

7. Diverse: 
o Orientering om modtagelsen af ukrainske flygtninge  

 der er indskrevet 10-12 børn 
o Lukkedage SFO 

 Grundlovsdag lukkes 
 Information sendes ud til forældrene 

o Skolebestyrelsesvalg 
 Tre stiller op. Der mangler suppleanter 
 Skolebestyrelsesmødet i juni deles i to møder, hvor den første del af mødet 

bliver et konstitueringsmøde. 
8. Evt. 

o Ønsker til punkter på kommende dagsorden 
 Vikarenes kvalitet d. 19.1  
 Brugen af pc’ere i undervisningen d. 9.3 
 Frikommune og dispensation 9.3 
 Status skoleflytning 9.3 
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