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Referent

LS

Tilstede

Lone Larsen, Merethe Lilhauge, MM, Niels Kjær, Ulla
Overholdt, Lotte Roy Hansen, JJ, NB, LS

Fraværende med afbud
1

Godkendelse af referat

godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

godkendt

3

Nyt fra elevrådet

NB kontakter JS vedr. næste møde

4

Ansættelse af nye ledere
Begge ledere startede fredag 1.10., hvor de blev
Helle Vibeke Sønderby (SFO) modtaget med flag, blomster og sang af børnene.
Hanne Brændemose Østergård
(adm)

5

Investeringer
It - itlockers
møbler
vinduer og møbler i hallen
møbler til personalerum

budget udsendes
Ledelsen har holdt møder med ITvejleder og teknisk
serviceleder om investering i IT, ligeledes har der været
drøftelser med personalet omkring investering i møbler.
Investeringerne på det fremlagte budget på ca.
1.035.000 godkender bestyrelsen.

6

Ekstra modtagelsesklasse 13-17 Der etableres en midlertidig modtageklasse i lokalet ved
årige
siden af kantinen med op til 12 elever i alderen 13-17/
frem til sommer
18 årige i samarbejde med den eksisterende 8MOA
Thomas Holm bliver lærer i modtageklassen.

7

Skaterbanen
7.okt. var inddragelsesdag omkring den kommende
Inddragelsesdag for elever og skaterbane for alle elever på skolen med inddragelse
skatere
af skatere. Opgaven var at finde ideer til en skaterbane
for store og små, piger og drenge, indeholde noget
grønt, og som kan anvendes til andre lege og til
undervisningen. Arkitekten Søren Enevoldsen, skatere,
Per Dahl Pedersen fra Sport og Fritid deltog.
Der skal nedsættes et brugerråd.

Med venlig hilsen
Merete

8

Klubben ind på skolen
i kantinen
evt. aug 2014

Klubberne ved Langenæsstien vil gerne rykke ind på
skolen i kantinen og evt. i bunkeren.
Der er ca. 80 medlemmer i Langenæsklubben.
Der kommer en workshop 3.dec.
Det bliver en oplagt mulighed for et samarbejde med
ungdomsskolen

9

RULL projektet
Langenæs
Hjørnelokaler

Der er kommet en ny tidsplan og en foreløbig
myndighedsgodkendelse af hjørnelokalerne. Byggeriet
kan måske være færdig jan 2016.
I det endelige programkatalog for Langenæs er der
nogle ændringer.
Børnehaven i Gerlachsgade og Kirkedammen
overgår til Langenæsstien, og der bygges sammen
med Dagtilbud Langenæs. Bygningen bliver en
sammenhængende bygning – mellem dagtilbud og
indskoling
Årsmødet i lokaldistriktet på Varna 28. nov. kl. 8.3015 Til årsmødet drøftes bl.a. byggeriet. Niels Kjær
deltager.
Planlægningsgruppen, hvor NB deltager sender
program ud til alle deltagere
Byrådet har afsat midler til pædagogiske arbejdspladser

10

Folkeskolereformen og...
ledermøde
pædagogisk råd
indhold på kommende
bestyrelsesdag

I arbejdet med den nye folkeskolereform er der fokus
på elevernes læringsprocesser og –resultater, innovativ
didaktik og pædagogik og det tværfaglige samarbejde
mellem lærer-pædagoger.
Folkeskolereformen er tænkt ind i diverse mødefora
som pædagogisk råd, FU, storteammøder,
bestyrelsesmøder. Emnet tages også op på
bestyrelsesdagen

11

Forældretopmøde.
januar
indhold

Jørn Nielsen, klinisk psykolog kan være oplægsholder
23. januar om aftenen om inklusion et fælles anliggende
i lokaldistriktet.
Lone, Merethe, Lotte Mangor og Louise er i udvalget.
LS indkalder udvalget. Lone høre Døtte, om Døttes
deltagelse i udvalget

12

Kommunikations- og
Webstrategi
ny skoleport
bestyrelsesmedlem i udvalget

PRudvalget og ITvejleder arbejder på højtryk med den
nye udgave af skoleporten.
Ulla, Niels og Louise mødes inden et bestyrelsesmøde
for at bestyrelsen kan komme med sparring på
forældrevinklen.

Med venlig hilsen
Merete

13

Nyt fra skolen:
indskoling
Fliplearning
Kursusforløb

Line Mølholm og Susanne Wolf Bro er ansat pr 1. dec. i
henholdsvis 1.b og 1.a.
Vi er med i projekt stærk skole.
I udskolingen arbejder de med flipped learning og blogs
på skoletube.
Skolefesten for indskolingen er flyttet til foråret i
forbindelse med indskolings-kultur-uge.
Datoerne for skolefesterne skal i kalenderen

8

Evt.

Kostpolitikken skal tages op senere
Der slås 2 stillinger op, en barselsvikar til udskolingen
fra 8.jan 2013 og en specialpædagog.
Julemarked afprøves dette år torsdag d. 5. dec. Fra kl.
17-20

Indhold til kommende dagsordener:
Hvem træder ind i bestyrelsen som aktivt medlem, næstformand?

Mødedatoer: tors. 21.11., man. 9.12., tirs. 28.1., lør. 22.2., ons. 26.3., tors. 24.4., man. 19.5.,
ons. 18.6.
referat liste: Niels Bo, Louise
Faglighed, principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, SFO struktur
Forældretopmøde om sprog og opførsel,.

Med venlig hilsen
Merete

