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Skolebestyrelsesmøde mandag d. 19. august 2019 kl. 19.00 – 21.30 
 
Afbud: Trine S, Louise  
 

1.  

Nyt fra  

- Skolelederen, spørgsmål til det rundsendte 

 

- 12. august begyndte Kenneth Olesen som vikar i den ledige stilling efter Anne Bro (barsel) og Helle 

Agvald. Kenneth har tysk, engelsk og matematik som linjefag, han er 31 år og bor i Lemvig området. 

 

- 19. august begyndte Jonas G. Lund på 20 år, HTX-student fra i sommers. Jonas skal udover at være 

medhjælper i SFO også være tilkaldevikar i skolen. 

 

- Louise Bak Mathiasen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Karen Kattenhøj kontakter suppleanten. 

 

- Omklædningsrum indvielse 4. september kl. 18.00, Trine og Karen deltager. 

 

- SFO’en har haft en nogle gode uger i 27, 31 og 32. De har været på to ture ud af huset. Thyborøn og 

Hjerl Hede.  

 

- Skolestarten: Vi er kommet godt i gang. Vi har nogle store klasser på nogle af årgangen, men det er 

en god fornemmelse vi har her efter 1. uge. 

 

- Bestyrelsen og personalet – intet nyt 

 

2. Budgetopfølgning 

-Godkendt 

 

3. Forældremøderne – opsamling og aftaler omkring hvem der gør hvad. 

- Karen har noget til fællesmødet – præsenteres  

- Bestyrelsen har ikke noget til fælles delen, KAK tager over for Inger og går i 0. klasse 

- Louise er kontaktperson i 3. klasse, den overtager Birthe kontaktpersonen 

 

4. Skolebestyrelsens årsplan 

- Forskellige ideer og Kanen laver en plan der godkendes i oktober. 

 

5. Fællesmøde med personalet tirsdag d. 10. september 

- Langhøjskolens vision 2019 

- Karen rundsender det Trine har skrevet sammen. Alle i bestyrelsen kommer med kommentar til 

hvad der skal være fællespunkter. 

- Alle giver besked til Karen om hvem der kan komme hvornår 
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6. Orienteringspunkt – hvordan stimulerer vi de fagligt dygtige elever 

Personalet har meldt tilbage at f.eks. følgende kan gøres for at udfordre fagligt stærke elever: 

- forsøge at sætte højere krav (f.eks.at eleverne skal gøre sig ekstra umage). 

- sætte højere krav til besvarelsen, fokus på bestemte områder der skal være uddybet og samme 

krav ikke gives til hele klassen. 

- give ekstra opgaver. 

- det kan være at enkelte elever er ”hjælpelærere” for andre elever og på den måde øver sig i det 

mundtlige arbejde. 

 

7. Opsamling på henvendelse ang. Busruter og afslutning af skoledagen, bus 335 

- Der har været en henvendelse omkring busserne. Det at mange børn sidder længe i bussen om 

eftermiddagen. Svært at ændre på så det blive retfærdigt for alle. Planen er lavet efter 

princippet først på morgen – først af om eftermiddagen.  

- Afslutningen på skoledagen – de der har glæde af at tage, med bus 335 kan gå til den. 

 

8. Arbejdsdag i efteråret 

- Chris vil gerne være med til en arbejdsdag. 

- Plante hæk over mod sognegården. 

- Skolen og SFO skal tænke om der er områder eller ideer til hvad der skal laves. 

- Johannes aftaler med Chris, dato og tidspunkt. Forslag lød på første weekend i oktober. 

 


