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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 14. november 2019 
 

Afbud: Johannes Stougaard 

 

1. Nyt fra alle rundt om bordet 

Skoleleder 

- Skolen har fået 245000 kr. tilbage i SUS midler. 

- Ser ud til at der kommer to børn mere pr. 2. december 

- Bestilt nyt køkken til nyt SFO lokale i den ”gamle” udskoling 

Formand 

- Været til FRU møde 

Personale 
- November læseindsats – det rykker positivt på børnenes læsning 

- Indskolingen har haft besøg af matematikstuderende fra seminariet i Nr. Nissum – en god 

oplevelse 

- Klippeklistredag 29.11 fra 11.30 og bedsteforældre er velkomne 

 

2. Tilbagemelding på besøg af Lise Lundsager (TDA) omkring trafiksikkerhed ved Langhøjskolen 

- Cykelvejen til skolen 

- Busskur og busholdeplads 

Trafikpolitikken skal vendes igen og tilrettet de nye forhold med busskur 

Prøve at ændre adfærd hos forældre og børn så det bliver trafiksikkert for alle. 

Opstår der problemer med bussen skal forældrene henvende sig til busselskabet og også skrive 

til Karen. 

Fortovsstykket mellem p-pladsen og Langhøjvej er også til cykler, det bliver markeret i foråret 

med skilt eller maling på fliserne. 

Parkeringspladsen er offentlig og derfor kan der ikke males alt muligt i forhold til busserne. 

Busskiltet er flyttet fra træerne og over ved siden af busskuret. 

Ikke fodgængerfelt ved dagtilbud og heller ikke ændringer ved Bækvej. 

Lise Lundsager vil få nogen til at se på alt det vand der samler sig ved bumpet i svinget op mod 

hallen. 

 

3. Overgange i skoleforløbet 

Oprids af overgangene 

- Overgang fra børnehave til førskole, førskole til 0. klasse, 0. klasse til 1. klasse og 3. klasse til 4. 

klasse og fra 6. klasse til ny overbygningsskole. 

Aftale om det videre forløb med opgaven 

- Sætte det på et møde senere og sætte tid af til at arbejde med en form for beskrivelse, opdelt i 

grupper. 

 

4. AULA 

- Opstart, vi kan sende besked og modtage beskeder. 
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- Fyraftensmøde: mandag d. 2. december 2019 kl. 16.30 

 

5. Skolens bygning og flytning af lokaler 

- skolen har på budget 2020 fået tildelt 550000 kr. til at flytte faglokaler for sammen med TDA, 

de lokaler der skal flyttes, er Madkundskab, Billedkunst og Håndværk/design. 

- Skolebestyrelsen er meget overrasket over det beløb, der er afsat til at flytte faglokaler. 

- Skolebestyrelsen ønsker at inviterer politikerne ud på skolen, så det kan se de lokaler 

faglokalerne skal flyttes til. 

- Bestyrelsen laver et brev til politikerne med en bekymring og en invitation til et besøg. Gitte V 

laver et oplæg 

 

6. Mad og måltidsstrategien 

- Lavet i 2018 og skal revideres nu 

- Den er godkendt for 2019, skal på igen i efteråret 2020. 

 

7.  

Budget, godkendt 

 
8. Gennemgang af visionsopsamling fra Karen 

- materialet gennemgås på mødet og der knyttes kommentarer til 

- aftale hvordan det bliver til en ny vision for skolen og SFO 

- Inger, Trine og Lonni arbejder videre. 

9. Evt. 

 

 


