Formandens beretning 2019/2020
Skolebestyrelsen fungerer som et forbindelsesled mellem skolen, dens ansatte og omverdenen –
forældrerepræsentanterne udgør med 7 medlemmer flertallet, så bestyrelsen er et oplagt sted at
få indflydelse på og indblik i dagligdagen i skolen, enten ved selv at sidde der eller blot sende
impulser ind.
Høringssvar til kommunen er en fast del af bestyrelsesarbejdet, i år har det bl.a. været
 Høringssvar til budget – herunder talentklasser, modtagerklasser, inklusionskonsulent mm.
 Høringssvar vedr. ferieplan for skoler
 Kvalitetsrapport har været i høring
En anden fast del af arbejdet er udarbejdelse af nye principper og revurdering af eksisterende
principper. I år har vi bl.a. arbejdet med princip for klassekasser, mobiltelefoner, afholdelse af
ferie udenfor skolernes ferie
Året startede med en orientering om, at der på skolen nok skal laves en kombineret
vuggestue/børnehave. Senere blev det vedtaget og i løbet at det næste skoleår vil den blive
indviet i PLC (Demokratiets hus/biblioteket). Vi har derfor i løbet af året arbejdet med udflytning
af PLC mm. og lave plads til vuggestue/børnehave. Skolebestyrelsen er repræsenteret med 1
person i arbejdsgruppen.
AULA gjorde sit indtog i dette år, en ny platform til kommunikation mellem skolen, elever og
hjemmet. Noget af en omvæltning fra Skoleintra, hvor nogle ting fungerer bedre, mens andre godt
kan forbedres.
I september havde bestyrelsen en arbejdslørdag. Her brugte vi lidt ekstra tid på at fordybe os i
arbejdet med skole/hjem samarbejdet, klasseforældreråd, kommunikationsstrategi (nyt flag,
Facebook side og generel synliggørelse) og et ønske om hver årgang har en kontaktperson i
bestyrelsen.
Bestyrelsen arbejder også med en proces for opstart af nye elever herunder
kommunikationsarbejdet, hvordan får vi givet den nødvendige information og skaber den bedste
start.
November stod på dialogmøde med politikerne med orientering om budget 2020,
midtvejsevaluering af 2022 planen, samt politikernes studietur til London.
I foråret tog vi hul på at kigge på Kvalitetsrapporten ud fra hvad er det vi gør godt på
Østermarkskolen og hvad kan vi evt. gøre for, at forbedre os på punkter hvor vi er knap så gode. Vi
synes det var vigtig at arbejde med hvad vi skal fastholde af gode ting og komme med ideer til
hvordan vi forbedre evt. svage punkter. Tanker om hvordan vi får et fagligt løft i kommende
skoleår. Høringssvar giver ikke rigtig mulighed for det.

Marts måned ramte Corona Danmark og alle elever blev sendt hjem til nødundervisning i en
virtuel verden. Jeg er sikker på, at det har krævet tilvænning af alle parter. Lærere og elever skulle
finde nye måder at undervise og kommunikere på og vi forældre har skullet assistere vores børn
og hjælpe med, at skabe struktur og hverdag med skole i eget hjem. Der har ganske sikkert været
lidt indkøringsvanskeligheder for alle, men jeg fornemmer der er blevet gjort en stor indsats af alle
for, at få det til at fungere. Tak for det.
For bestyrelsen betød det et ekstraordinært møde ude på legepladsen for, at få en opdatering i
forhold til Corona og april mødet blev helt aflyst. Lige inden vi skulle til, at overveje virtuelle
møder blev der lukket lidt mere op og vi kunne mødes fysisk i maj måned.
I april måned var der valg til skolebestyrelsen. På Østermarkskolen blev det til fredsvalg med lige
præcist det antal opstillede vi skal bruge til bestyrelsen. Vi kan dog godt bruge et par suppleanter,
så har noget interesse kan man kontakte Solveig.
Mini SFO’erne fik en noget anderledes start den 1. maj, hvor Corona stadig satte en del
begrænsning og de nye børn blev modtaget på det grønne areal ved SFO’en og det var også her de
blev afleveret, forældre kunne ikke følge børnene helt ind i SFO’en. Stor ros til personale, forældre
og børn for, at tage det hele i stiv arm.
De mindste elever var de første til, at komme tilbage i skole. Skolen havde et kæmpe arbejde med
at bliver klar til på få dage at tage imod eleverne. En masse retningslinjer skulle overholdes med
små grupper, ekstra håndvaske, 2 meter mellem hver elev osv. Her har Østermarkskolen haft stor
fordel af vores store klasselokaler og fælles arealer og adskilte fløje.
Bedst som der var ”styr” på de mindste elever, skulle resten af eleverne også tilbage på skolen.
Nye retningslinjer kom og 1 meter mellem elever gjorde, at vi har plads til alle elever inden for
normal skoletid.
Vi får en lidt anderledes afslutning på året. Alle elever er tilbage på skolen, men med en noget
anderledes hverdag og undervisning på andre vilkår. Meget undervisning foregår ude, der er
ekstra håndvask og rengøring. Hver årgang skal benytte en bestemt indgang og der er opsat ekstra
vaskestationer. Vores 9. klasser afslutter deres skolegang uden prøver og en forsinket sidste
skoledag, der holdes klassevis og ikke samlet på skolen. Pt. vides det ikke i hvilket omfang vi kan
holde dimission for 9. klasserne.
I løbet af sommeren bliver de trafikale forhold ved Østre Boulevard ændret således, at der også
her bliver en ”Kys & Kør” aflevering. Tidligere på året blev der etableret et ”helleanlæg” på
Hobrovej.
Den 10. juni 2020 afholdes der møde på Østermarkskolen med Børne- og Skoleudvalget samt
bestyrelsen fra Aars Skole. Her kan vi komme med forslag til, hvordan vi får en bedre oplevelse
med fordeling af kommende 0. klasses elever i Aars by.

En af de sidste opgaver inden vi alle går på sommerferie bliver ansættelse af ny Viceinspektør idet
Karen skal være skoleleder på Ranum Skole efter sommerferien. Der skal lyde en stor tak til Karen
for samarbejdet og håber hun bliver glad for sit nye arbejde.

Skolebestyrelsen vil gerne opfordre elever, lærere og forældre til at deltage aktivt omkring
arbejdet med at få Østermarkskolen til at blive – eller måske forblive? - den bedste skole i
området. Vi er i bestyrelsen indstillet på, at vi vil gøre, hvad vi kan, men vi behøver også hjælp af
alle jer andre forældre. Så har I en idé, spørgsmål, ris eller ros, som I synes, skolebestyrelsen skal
delagtiggøres i, så lad os høre fra jer - og vigtigst af alt: Deltag fortsat aktivt, når der inviteres fra
skolens side.
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og ønske alle forældre, børn
og personale en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne
Ann Myrup Sanderson
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