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Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.00 til 21.30 
 
Til stede: Lykke (3A), Caroline (5A), Trine Stegsted, Gitte Vindum, Gitte Kolding, Inger Madsen, 
Johannes Stougaard, Birthe Kubstrup, Karen Kattenhøj, Lonnie Vindelbo, Hanne Støttrup, Tina 
Sørensen 
 
Dagsorden 
 

1. Sang 

- Nyt fra eleverne  

Elevrådet har talt om nogle ønsker, de har. 

- Hytterne ved skoleskoven: kommer de tilbage? Svaret på det er nej, de var for rådne og ikke 

sikkerhedsmæssigt forsvarlige at stille op igen, men SB vil se på en mulighed for at få nogle nye. 

- Edderkoppenettet: bliver det lavet? Svaret på det er, at det er Langhøj i bevægelse der står for 

Edderkoppespindet. Karen vil tage fat i Langhøj i bevægelse og finde ud af hvad der sker. 

- Trampoliner: der mangler fjedre på flere af dem, Svaret: godt I bringer det frem. Karen beder 

om en tegning med en optælling på antal af fjedre der mangler på de enkelte trampoliner. 

- Ostebaner, eleverne ønsker flere. 

- Ønsker flere anderledes ting fx håndbold, fodbold. 

- Karen spørger til spilleskabet og her er svaret at der er lavet en ordning så elevrådet følger op 

og hjælper med at holde orden i skabet. Skulle der være behov for at få nye spil eller kortspil så 

henvender elevrådet sig til Karen. 

Fra bestyrelsen 
- Personalets dag 

Kage, frugt og brev til hver ansat. Det var rigtig dejligt. Det satte alle pris på. 

- Trine er indkaldt til FRU møde i november. 

Fra medarbejderne 
- Prøver med læsebånd i november. Morgensang bliver lidt kortere og der vil gå lidt af den første 

time til det. Vi ved, at det vil gavne elevernes læsehastighed. 

Fra skoleleder 
- AULA bruges der tid på. Det udvikles hele tiden, noget kan Karen ændre på, andet kan Karen 

ikke ændre på. Fredag er der møde med AULA konsulent. Karen påtænker et fyraftensmøde 

vedrørende AULA og Min uddannelse senere, når vi har noget erfaring med det hele. 

- Helhedsplanen, den skal til at implementeres, når budgettet er vedtaget. Det vil vise sig hvilken 

betydning det får for Langhøjskolen. 

- Drift optager meget tid 

- Overskuddet fra tværsugen og andre små fester vil blive brugt på en tur tirsdag i uge 26 for hele 

skolen. Det er stadig på tegnebrættet, men Karen har besluttet, at pengene skal bruges på en 

tur for alle elever og personaler. 

 

2. Tværsugen og åben eftermiddag i Langhøjstrup 
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- Eleverne; god uge, vi skulle være bedre til at passe vores vagter og lærerne skulle være bedre til 

at sige hvornår det var. 

- Det var en stor succes, både i ugens løb og på selve eftermiddagen. 

- Forvirring omkring eftermiddagen, melde tydeligt ud hvordan børnene kan passes i det tidsrum 

fra skolen lukker til bysamfundet åbner. 

 

3. Årsplan  

- Godkendt 

Årshjul – skal bruges til holde fast i de fast traditioner og Gitte V laver en dreje bog 
 

4. Vision – opsamling på fællesmødet mellem personale og bestyrelse 

God aften – gode dialoger  

- Hvordan kommer vi videre. 

- Hvilke ord eller sætninger vil vi arbejde videre med. 

- Hvad er vigtigt at få med? 

- Hvad er en vision? 

- Skal blive til få ord, der uddybes lidt, pejlemærker. 

- Vision – missionen – værdierne 

- Idébank for sig – visionsord for sig (Karen laver et sammenskriv af notaterne fra personalemødet i 

september) 

 

5. Trafiksituationen omkring Langhøjskolen 

- Indkørsel forbudt 

- Færdselsregler 

- Børn der cykler 

- Busskur/busholdeplads 

Lise Lundsager kommer og Karen vil vise problematikken 

Eleverne kan ikke overholde loven 

Cykelsti ved børnehaven har flere gange nogle børn der er tæt på at blive ramt fordi de kører lige over. 

Fodgængerfelt ved bus aflæsning 

Trafikmønster 

Fodgængerfelt ved børnehaven 

Cykelsti til Linde 

Smide af område evt. ved hallen 

 

6. Budget 

- Godkendt 

 

7. Evt. og oprydning 

- Opdatering af skolebestyrelsesbilleder 

- Fotopakke er dyrere på Langhøjskolen end en anden skole, klassebilleder er opstillet. Der er ikke 

stor tilfredshed med resultaterne. 

- Skolebilledet er alt for stort 


