Faktaark om Langholt Skole

Nøgletal om skolen
Antal elever:

100

Antal årgange:

7

Antal spor:

1

Budget:

900000

Ansatte fordelt på typer
Ledelse:

2,5

Antal lærere:

8,5

Antal pædagoger:

5

Antal pædagogmedhjælpere:

0

Tekniske medarbejdere/administrativt personale

1,5

Skolens profil og særlige toninger
Langholt Skole er en lille skole med et stort fællesskab. Skolen ligger i et godt lokalmiljø tæt på natur og med nem adgang til
motorvejen. På Langholt Skole vægter vi læringslyst, fællesskaber og respekt både i forbindelse med skolen som et lærested, et
værested og en arbejdsplads. Dette udmøntes blandt andet i et godt inkluderende læringsmiljø baseret på en tæt dialog med både
elever og forældre. På Langholt Skole har eleverne ikke bare klassekammerater, men også skolekammerater, hvilket kommer til

udtryk i alle vores læringsfællesskaber på kryds og tværs af årgangene; læsevenner, løbevenner, 5. klasse/børnehaveklasse-venner,
samlæsning, holddeling, elevrådet, skraldedag mm. Det pædagogiske personale er kommet godt i gang med læringsplatformen og
er der ud over meget optagede af Ugeskema Revolutionen som metode til arbejdet med at udvikle inkluderende og motiverende
læringsmiljøer. Netop denne måde at undervise på har været inspirationskilden til arkitekternes tegninger til den kommende
ombygning af vores læringsmiljøer.

Bygninger
Langholt skole er grundlagt i 1632, og er dermed en af de ældste skoler i Aalborg kommune. De nuværende skolebygninger blev
opført i 1970, og siden renoveret i 2003. I forbindelse med idrætsundervisningen og større arrangementer, råder skolen over
Langholthallen, der er en stor idrætshal der ligger i umiddelbar tilknytning til skolen.

Særlige udfordringer
Ikke alle distriktets børn vælger den lokale børnehave, hvilket betyder, at de heller ikke nødvendigvis vælger skolen bagefter. Vores
ønske er at samle både dagpleje og børnehave på vores matrikel, så vi får muligheden for at følge og præge det enkelte barns
faglige og sociale udvikling fra 0-13 år.

Særlige forcer
Lille skole – stort fællesskab; at alle kender hinanden letter samarbejdet både blandt børn og voksne. 2) En lille personalegruppe er
som en speedbåd – den er hurtigere i mål end en supertanker! 3) Samarbejdet med eksterne; PPR, F&B, børnehaven og
Grindsted/Vodskov Skole om den gode overgang samt Tylstrup/Grindsted Skole i forbindelse med fælles fagudvalg. 4) Byens
pensionister som læsevenner.

