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Skolebestyrelsens årsberetning 2018/19 
 

Skolebestyrelsen 

 
Skolebestyrelsen har i det forgange år bestået af  

 

Forældrerepræsentanter: 

Gitte Kolding 

Birthe Kubstrup  

Inger Kirkegård Madsen 

Johannes Stougård 

Gitte Skindhøj Vindum 

Louise Bak Mathiasen (næstformand) 

Trine Stegsted Mosegaard (formand) 

 

Personale repræsentanter: 

Henriette Thomsen (Barsel) / Kirsten Kiel 

Hanne Støttrup 

 

Ledelse: 

Karen Agger Kattenhøj 

 

Elevrepræsentanter: 

Cecilie Heuck Hansen + Anne Kjær Kristensen 

 

Møder og sammensætning.  

Skolebestyrelsen har afholdt 10 møder i skoleåret 2018/19. 

Gitte Skindhøj Vindum valgte frivilligt at fratræde som formand, men forblive i bestyrelsen. 

Trine Stegsted Mosegaard blev valgt til formand med Louise Bak Mathiasen stadig som 

næstformand. 

 

 

Året generelt 

Kendetegnet for sidste år var den store forandring, som Langhøjskolen stod overfor i forhold til at 

blive en 0-6. klasses skole i dette skoleår. En forandring, der på trods af grundige forberedelser var 

svær at vide, hvordan ville blive.  

 

Overordnet set, kan vi sige at det er gået godt. Overgangen til at blive en 0.-6. klasses skole har 

forløbet godt. Alle har været forberedte og indstillet på at få det til at fungere problemløst i de 

forskellige årgangsgrupper indskolingen og mellemtrinnet. Vi vil i skolebestyrelsen fortsat have 

fokus på at skabe de bedst mulige overgange internt på Langhøjskolen såvel som til 

overbygningsskolen. Det er et fokus, vi deler med de øvrige skoler i kommunen.  
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50-års jubilæum 

Skoleåret startede også med et brag af en fejring, da Langhøjskolens 50-års jubilæum skulle holdes 

med åbent hus og festmiddag den 29. september 2018. Der var mange, der lagde vejen forbi 

Langhøjskolen og der var grin, drillerier og ”Husker du” rundt om på hele skolen. Det var en rigtig 

dejlig dag, hvor både lærer, elever, forældre samt festudvalg havde lagt alle kræfter i for at markere 

jubilæet på bedste vis. Også festmiddagen i Langhøjhallen var en meget stor succes og blev omtalt i 

avisen såvel som facebook grupper længe efter.    

 

Lærerens Dag / Personalets Dag 

5. oktober er Lærerens Dag, som også blev markeret på Langhøjskolen med hjælp fra elevrådet. Vi 

valgte dog at tænke dagen som ”Personalets Dag”, da vi i skolebestyrelsen synes, det er alle uanset 

faglighed, som fortjener et klap på skulderen – og så er denne dag jo en oplagt mulighed.  

Til morgensang blev vist en film fra Danmarks lærercentral, hvor tidligere og nuværende 

folkeskoleelever fortæller om en lærer, der har haft betydning for deres skoletid. Herefter blev alt 

personale bedt om at stille sig op foran børnene til stående klapsalmer, men elevrådet uddelte et rødt 

æble til hver, som det klassiske tegn på kundskab. Vi havde dækket op med slik og frugt på 

lærerværelset som forkælelse i løbet af dagen.  

 

Arbejdsaften 

Arbejdsaften som afholdes i fællesskab med Langhøjhallen blev sprunget over, da der med 

nedrivning ved Sognegården og ombygning ved hallen til omklædningsrum ikke var det stor behov 

for nye byggeprojekter m.m.  

 

Up With People 

I december måned fik Langhøj-området og skolen også besøg af 100 unge fra hele verden, da 

organisationen Up With People indtog Struer kommune og i særdeleshed vores eget område. Der 

var workshops på skolen for både indskoling og mellemtrin, fællesspisning på skolen og show i 

hallen. Der var også flere i skolebestyrelsen som havde sagt ja tak til at have 1 eller 2 af de unge 

mennesker boende og alle var meget begejstret for besøget.  

 

Farvel sognegård 

Det var også i dette skoleår, at påbegyndelsen af adskillelsen af sognegården og Langhøjskolen gik i 

gang. Selvom det besværliggjorde elevernes vej over til faglokalerne i madkundskab, håndværk og 

design samt billedkunst en smule, har det været et godt forløb. Men der har været nogle 

udfordringer i forbindelse med, at sognegården ikke længere var til rådighed for fx mandagsmad-

holdet og servering af maden til eleverne. 0. klasse spiser i madkundskabslokalet, men resten af 

eleverne får maden serveret på skolen.  

 

Skolefest 

Som noget nyt blev skolefesten afholdt i juni måned. Det var et forsøg, som der stadig skal 

evalueres på, men de indledende iagttagelser er, at det var en rigtig dejlig aften, som blev afholdt i 

Langhøjhallen, da sognegården jo ikke længere var til rådighed. Skolefesten vil fremadrettet blive 

arrangeret af skolen.   

 

Økonomi 

Vi har i skolebestyrelsen fået forelagt skolens og SFO-ens økonomi og budgetopfølgning på 

bestyrelsesmøderne. Der er som vanligt styr på økonomien, men den er stram, og Struer Kommunes 

udsigter til besparelser vil også få indflydelse på Langhøjskolens økonomi på sigt.   
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Buskørsel 

I begyndelsen af skoleåret var der store problemer med buskørslen. Både i forhold til selve ruterne, 

tidspunkterne og ja også at bussen slet ikke kom. Det var noget både vi i skolebestyrelsen, men især 

også skoleleder Karen Agger Kattenhøj var meget opmærksom på og handlede på. Fra 

skolebestyrelsens side blev der skrevet et brev til forvaltningen om, at vi bestemt ikke var tilfreds 

med håndteringen af buskørslen for vores skolebørn. Vi fik omgående svar tilbage, at det bestemt 

var forståeligt og at vi endelig skulle give besked igen, hvis og så snart der skete nogle fejl igen. 

Dette informerede vi også om på forældreintra.  

 

Vindmøller   

Det var også året, hvor mulige etableringer af nogle kæmpe vindmøller tæt på skolen pludselig 

kunne gå hen og få betydning for vores skolebørns dagligdag i form af lavfrekvens/mulige rystelser 

i jorden. Igen skrev vi et brev til kommunen, hvor vi som skolebestyrelse udtrykte vores bekymring.   

 

Principper, principper, principper, hjemmeside og så lidt visioner 

Vi har i skolebestyrelsen brugt meget af vores tid på at gennemgå og opdatere Langhøjskolens 

principper, et arbejde der fortsætter ind i det nye skoleår. Det er gennem principperne, at vi som 

skolebestyrelse finder vores virke og kan være med til at forme Langhøjskolens hverdag. 

Det er et arbejde, som vi tager meget seriøst, og som I vil se mere til, når den nye hjemmeside 

bliver klar. 

 

Efter persondataforordningen (GDPR) trådte i kraft er der mange ting, som har stået på stand by. Vi 

har ventet på, at Struer Kommune skulle udstikke nogle retningslinjer for brugen af bl.a. Facebook, 

men også billeder på hjemmesiden. De har ladet vente på sig, og vi venter stadig. Derfor er 

Langhøjskolens Facebook-side lukket, og hjemmesiden bliver kun opdateret med det mest 

nødvendige information, indtil der er en afklaring.  

 

Arbejdet med Langhøjskolens visioner startede allerede i sidste skoleår 2017/2018, hvor både 

personale og forældre har haft mulighed for at byde ind. Visionerne er nu blevet indsamlet og 

sammenskrevet til et arbejdspapir, som vi i skolebestyrelsen og personalet vil samarbejde videre om 

i det nye skoleår.  

 

Struer Kommunes Helhedsplan 0-18 års området 

Et andet meget overskyggende tema og skolebestyrelsesarbejde for dette skoleår har været 

involveringen i arbejdsmøder omkring Struer Kommunes Helhedsplan på 0-18 års området. Der har 

været afholdt mange møder for både forældre og personale/skolebestyrelser. Indtrykket har 

overordnet været godt. Det har været nogle gode oplysende møder, hvor mange ting er blevet vendt. 

Vi har alle vidst, at der lå en besparelse rundt om hjørnet, men inddragelsen af alle faggrupper i at 

opnå det bedst mulige resultat har været god. Nu må vi så se, hvor meget der bliver lyttet til 

forslagene, og hvad økonomien rækker til. 

 

Det var skoleåret 2018/2019 for Langhøjskolens skolebestyrelse.  

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Trine Stegsted Mosegaard 

bestyrelsesformand 

  


