ØSTERMARKSKOLEN
Østre Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 12. april kl. 18:30 – 21:00
Fraværende:
Dagsorden:
Punkt 1.
Solveig

Punkt 2.
Sabine

Punkt 4.
Søren

Punkt og forberedelse til
mødet:
Valg til skolebestyrelsen
(Sabine og SØK sidder i
valgbestyrelsen) der skal
vælges en mere fra
bestyrelsen. Hvem ønsker
dette?
Principper for skole/hjem
samtalerne og skole/hjem
samarbejdet revideres.
Bilagene læses og drøftes
til mødet.
(bilag vedhæftet)

Beslutninger:

Tid

Der blev gennemgået forslag til 2
principper. Kommentarerne var, at
der var nogle ting som skal flyttes, så
der er mere fokus på
skolehjemsamarbejdet i det ene og
på skole forældresamtalerne i det
andet. Åbent hus arrangementets
flyttes til skolehjemsamtalerne. Snak
om placeringen og antallet af
samtaler. Der var enighed om, at der
skal tilbydes 2 samtaler om året. Den
ene obligatorisk og den anden efter
ønske /behov. I 3. 5. 8 deltager
engelsk og 6 og 8. kl deltager
tysklæreren i en samtale.
Der blev indført andre ændringer som
blev indført i princippet.
Drøftelser om, hvad man kan stille af
krav til forældre. Det bliver vigtigt
med en fælles forventnings
afstemning.
Principperne godkendes med
ændringer på næste møde.
Der snakkes videre på næste møde.

60 min

Tilsynsopgave (ingen
forberedelse):

Bestyrelsen var rundt og se det nye
legetårn og se hvor der anlægges en

20 min

Der er en forældre som er
5 min
interesseret. For at følge forskrifterne,
blev Lisbeth valgt ind i
valgbestyrelsen, for at valget er
korrekt gennemført.

ØSTERMARKSKOLEN
Østre Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk
Legeplads og udeområder.
Nyt projekt – udvalg
præsenterer projektet

Meddelelser:
a) formand
b) skoleledelse
c) elever
d) medarbejdere

Punkt 5.

multibane mere. Rundgangen
sluttede i den nye børnehave.
Der har været afholdt et møde med
Jacob, Oana, Søren og Tina, hvor en
ide om en sikker løbebane rundt på
skolens område blev drøftet. Jacob
har haft kontakt med hallens
bestyrelse og Oana er ved at
undersøge muligheder for støtte fra
fonde. Der arbejdes videre med
projektet, med bl.a. kontakt til Hallens
bestyrelse. Det undersøges også,
hvem der har råde-ret og bestemmer
over arealerne. Skolen undersøger
sagen.

SØK: Timefordelingsplanen er blevet
godkendt af lærergruppen.
Planlægningen af skoleåret er i gang.
Der bliver måske 2 ledige stillinger.
Thomas og Sabine vil gerne deltage i
ansættelsen.
Der afvikles for tiden MUS-samtaler,
Det går planmæssigt.
Der er 88 elever til 7. kl. Til 0. kl. er
der 50 eleverne. Der tilmeldt 43 til
mini-SFO.
Der satses på at sende 2 6. kl på
lejrskole, lige op til sommerferien.
Status på Corona. Der er 50%
fremmøde for 5. til 9.kl. Eleverne er
glad for at komme.
Testenheden tester onsdag og fredag
hvor der ca. bliver testet 135 pr dag.
TR: 9. kl. har projektuge for tiden.
Evt.

15 min

10 min

