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Referat fra skolebestyrelsesmøde 21. august 2018 kl. 19.00 – 22.00  
 
Tilstede: Gitte V, Johannes, Louise, Birthe, Gitte K, Trine S, Hanne S, Henriette, Karen, Inger 
 
Dagsorden 
 

• Sang og velkomst til de nye medlemmer 

• Konstituering 

- Valg af formand, Gitte V ønsker ikke genvalg. Ikke valgt en ny formand. - udsat 

- Valg af næstformand, Louise genvalgt.  

- Tages billeder af de nye forældrevalgte medlemmer til planche – udsat til næste gang – SD 

kortet manglede. 

• Nyt fra 

- Bestyrelsen 

o Årsmøde Skole og forældre 24/11  

Der overvejes. 

o Skolebestyrelsesmødernes længde 

Forslag om at afkorte møderne med ½ time. 

Besluttet at møderne fremadrettet slutter kl. 21.30. 

Birthe laver et link til det kursus hos Skole og forældre, der introducerer til 

skolebestyrelsesarbejdet 

 

- Personalet (skole og SFO) 

o Morgensang – nyt tiltag 

o Min uddannelse 

o Fagdage: en oversigt lægges ud på intra, så hjemmene kan følge med i hvad der er 

programmet & hvornår. Det står i kalenderen på intra, hvornår der er fagdage. 

 

- Skolelederen 

o Busplanerne – der er udfordringerne omkring den nye busplan og den nye beslutning om 

kørsel i Struer by. 

o Lokalesituationen på skole/SFO – orientering af Karen 

o Møde med skolechefen og udvalgsformanden – ny dato, Karen foreslår til Peter og 

Jeannette 

 

• Årsplanen 

- Alle bedes overveje ønsker til årsplanen 2018/19 inden mødet – en anden gang kan den sendes 

med. 

- Forslag 

o Mad og måltidspolitik 

o Hvordan kan vi gøre Langhøjskolen synlig og stadig overholde Datalovgivningen 

o Visionen – opfølgning på mødet 

o Skole/hjem – hvordan bliver det en samtale 
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o Principperne, bl.a. Princip for åben skole 

o It og digitale undervisningsmidler inkl. brug af elektroniske devises i og udenfor skolen 

o Overgange i skoleforløbet 

o Omsorgsplanen – revideres 

o Samarbejde omkring musikskolen 

o Arbejdsdag 

o Orientering om de timeløsefag 

 

• Jubilæumsarrangementet 

- Opgaver – der er opgaver til bestyrelsen om eftermiddagen – Louise har overblikket. 

- Bestyrelsen vil have opgaver hvis de der ikke er gamle elever skal med til festen. Det undersøger 

Karen/Gitte/Louise 

- Programmet for eftermiddagen og aftenen 

Program for eftermiddagen 

Tid Program  

kl. 14.00  Flaghejsning og fællessang.  

Kl. 14.15 Forskellige aktiviteter rundt omkring på skolen.  

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og jubilæumstidsskrift m.m.  

Det er vigtigt, at I medbringer kontanter.  

Kl. 17.00 Arrangementet slutter. 

 
 
 
Program for aftenen: 

  Tid Program 

17.30 - 18.00 Velkomst v/Gitte og introduktion af toastmaster Steen 

 
Fællessang - blæsten går frisk over Limfjordens vande 

18.00 - 19.30 Buffet 

19.30 - 20.00 Fællessang - Septembers himmel er så blå 

 
Festtalen - Svend (lærer), Heidi (elev), Karen (skoleleder) 

 
Øvrig taler (Dagny) 

20.00 - 20.30 Fællessang - Det lysner over agres felt 

 
TAVL kor 

20.30 - 21.30 Dessert og kaffe 

21.30 - 22.00 Husorkestret 

22.00 - 23.00 Langhøj All stars band v/Martin Damgaard Kristensen 

23.00 - 01.00 Diskotek 
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- Hvem deltager fra bestyrelsen, helt styr på til næste møde i september  

 

• Punkter til forældremøder 4/9 og 11/9 

- Bestyrelsens punkt på forældremøder – status på visioner 

o Besluttet – at det er Status på visionen, tidslinje. 

Indskolingen – Gitte V 

Mellemtrin – Gitte V 

Det bliver ganske kort. 

Forældremøderne er anledning til tilbagevendende diskussion. 

Ideudveksling af hvad der ville være godt at høre om til forældremødet. 

Forældrene i bestyrelsen har ikke brug for at årsplanen bliver gennemgået i detaljer, gerne fokus på 

det der er nyt og vigtigt at huske, udviklingen der vil ske. 

 

 

• Kl. 21.20 – 21.35 Budget/regnskab 

- Medsendt budgetopfølgning og udtræk artskonto i skole og SFO. 

Orienteret 

 

• Kl. 21.35 - 21.45 Elevrådsrepræsentanter – hvordan - UDSAT 

- Medsendt loven. 

 

• Kl. 21.45 – 22.00 Evt. og oprydning. 

 


