
 
Chr. Gadesvej 34 – Humlum. Tlf 96 84 89 25 

Langhøjvej 29 www.langhojskolen.skoleintra.dk 
Asp Telefon: 96 84 86 10   
7600 Struer E-mail: langhoejskolen@struer.dk 

 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2019 
 
Afbud: Kirsten, Johannes og Louise 
 

1. Sang 

 

2. Helhedsplanen – opdatering 

- Trine, Kirsten Kiel, Lotte Lundblad, Karen var i torsdags til fyraftensmøde om Helhedsplanen. 

Her blev processen gennemgået og der blev set frem mod den forestående høring. 

Høringsperioden ligger fra 14. juni til 28. juni 2019. 

Trine, Kirsten og Karen vil i fællesskab fortælle hvad der er kommet frem. 

Helhedsplan 1,0 

Tre spor, der arbejdes ud fra: 

Spor 1 – en god start på livet som børnefamilie 

Spor 2 – en styrket almen folkeskole, med stærke børnefællesskaber og læring, trivsel og 

udvikling for alle børn og unge. 

Spor 3 – Et sammenhængende ungeliv, livsduelighed på vejen mod uddannelse og Job. 

BDO fortalt at deres analyse har vist at Struer Kommunes Skole-dagtilbud er veldrevet, der er 

ikke lavt hængende frugter der kan plukkes. Det betyderat der er ikke en stor sum penge der 

ligger et hvor der bare lige kan fjernes fra. 

Helhedsplanen er nu i udvikling i Børne og Uddannelsesudvalget sammen med styregruppen og 

procesgruppen. Styregruppen er chefer og direktion, Procesgruppen er repræsentanter fra 

medarbejderne fx skoleleder, dagtilbudsleder og andre områder. 

D. 14. juni sender Børne og uddannelsesudvalget en Helhedsplan i høring frem til d. 28. juni. 

 

 

3. 2 principper til godkendelse  

• Princip for skole-hjemsamarbejdet – godkendt 

• Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale – godkendt 

Trine retter med små justeringer.  
 

4. Deltagelse i Skole og forældre seminar 

- Trine har været på seminar afholdt af Skole og Forældre 

Det var en god oplevelse, Trine har fået gode ideer med hjem som blev fremlagt og drøftet. 

 

5. Skolebod – elevbod 

- Elevrådet har fremsagt et ønske om at etablere en skolebod, skolebestyrelsen skal behandle 

sagen og give et svar tilbage til elevrådet. 

Sagen blev drøftet og Karen sender en begrundelse og et afslag til elevrådet.  

 

6. Vindmølledebat 

- Drøftet på mødet  

 projektet er beskrevet på kommunes hjemmeside og der har været et møde omkring det.  
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Birthe kontakter Claus Graversen for at høre nærmere om hvad der sker. 

Bestyrelsen ønsker at følge med i sagen. 

 

7. Skoleårets planlægning 

- Oversigt over timefordeling på de enkelte årgange, skoledagens længde, klassefordeling 

- Økonomi, budget 

- Buskørsel 

- Justering af folkeskoleloven og dens betydning samt læreraftalen mellem kreds og kommune. 

 

Karen orienterede om hvordan det ser ud lige nu. Karen arbejder med en plan A og plan B, den 

indgået aftale fra januar om en justering af folkeskoleloven er ikke 3. gang behandlet og derved 

ikke vedtaget. 

Karen skal planlægge efter gældende regler, men når de nye regler er vedtaget, kan de træde i 

kraft 1/8 – 19 eller 1/1 2020 eller 1/8 2020 

Det er uvist i skrivende stund hvordan det ender 

Når de nye regler træder i kraft, bliver skoledagen afkortet for indskolingen tre dage om ugen, 

4. til 6. klasse får en lang dag om ugen. Hvor det i år er forskelligt. En lang dag er til 14.30. 

De andre 4 dage er til 13.35.  

Buskørsel – det bliver tilpasset ringetiderne og forhåbentlig bliver det mere stabilt i næste 

skoleår. 

Det er ikke lagt op til at ruterne skal ændres. 

Budget – orienteret om hvordan det står til. 

Punktet tages på igen i maj. 

 

8. Evt.  

- Opsamling på gaven fra jubilæum 

- Se årsplanen igennem og samle op på emner på planen 

- Årsberetningen skal laves  

- Mødet i juni flyttes fra 19/6 til 20/6 

- Fælles møde med personale og bestyrelse er udskudt, så alm. bestyrelsesmøde d. 2. maj. 

 


