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

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet d.16. august kl. 18:30 – 21:00

Fraværende

Oana,
Joan kommer ca. kl. 19:00

Dagsorden:

Punkt og forberedelse til
mødet:

Punkt 1.
Solveig

Velkommen til nye
skolebestyrelsesmedlemmer – Joan og
Line
Konstituering af skolebestyrelsen

Punkt 2.
Solveig

Punkt 3.
Formanden

Budget 2023
I år er der specifikt indføjet, at
udvalgene vurderer, om den
demografiske udvikling medfører behov
for en ændret struktur. Der skal findes
en råderumspulje på 17 millioner
Børne og Familieudvalgets andel er 5.
mio. Der er peget på 1. mio fra
familieområdet, og 4. mio fra skole og
dagtilbudsområdet.
Byrådet har budgetseminar den 22 og
23 september. Her prioriteres der hvad
der skal ske i forhold til det kommende
års budget.
Såfremt byrådet vælger, at der ikke skal
spares det fulde beløb indenfor vores
område, håber forvaltningen på, at
forslaget omkring fælles ledelse kan
”tilbagekøbes”/bortfalde.
Høringsfrist den 23/8 kl. 16:00
Hvad betyder de forskellige
forkortelser:
BF rå – bidrag til råderum

Beslutninger:

Sabine blev enstemmigt valgt som
formand.
Line blev enstemmigt valgt som
næstformand.
Signe forsætter som skribent
Solveig orienterede om baggrunden for
de forskellige høringssvar.
Se svar i bilag.
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BF an – anlægsønsker
BF dr – driftsønske
Skolebestyrelsen er høringsberettiget i
forhold til følgende punkter:
BF rå - 009 Fælles ledelse
BF rå – 012 Kulturbussen
BF rå – 013 Byrådsmøde for unge
BF dr – 001 Mellemtrinsmodel
BF dr – 003 Udvidelse af ordpilot
BF dr – 004 Buskørsel fra
Østermarkskolen til ny svømmehal (NB:
Der findes en gammel note (politisk)
omkring dette punkt der siger, at der
ikke skal bevilges bus. Norup vender
tilbage vedr.
BF dr – 006 Ensartet åbningstid i
daginstitution og SFO
Decentralisering af rengøringsområdet:
Udvalget indstillede i aftes, at de er
positive i forhold til skoleområdet men
ikke i forhold til dagtilbudsområdet.
Teknik og Miljøudvalget skal også tage
stilling til, hvorledes rengøringen
fremover skal tilrettelægges. De 2
udvalg skal indstille deres beslutning til
endelig vedtagelse i Byrådet.
Såfremt Byrådet vedtager en ændring
indenfor området, træder den i kraft pr.
1. januar 2023.
(Skolebestyrelsen er ikke
høringsberettiget i forhold til dette.
Derfor er det blot til or.)
Bilag til punktet er vedhæftet.
Bemærk:
Punkt: BF rå – 014 udgår (besluttet af B/F
d. 11/8)
Punkt BF rå – 015 udgår (besluttet af B/F
d. 11/8)

Høring vedr. budget 2023 – Der skal
anvendes en skabelon til de punkter
skolebestyrelsen er høringsberettiget
på. Skolebestyrelsen har en opgave i, at

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

Punkt 4.
Formanden

Punkt 5.
Solveig

Pkt. 6
Or. fra formand
Skoleledelse
Medarbejdere
Elever

tilkendegive om forslaget er en god
eller en dårlig idé.
Forretningsorden gennemgås – evt.
ændringer tilføjes (vedlagt som bilag)

Bestyrelsens tilknytning til klasser i dette
skoleår.
Skal fordelingen fra sidste skoleår gælde:
Deltagelse på forældremøder på
0., 4., og 7. årgang?

Forretningsorden blev godkendt for
kommende skoleår. Godkendes igen på
først kommende møde efter
sommerferien 2023
Det er vigtigt at bestyrelsen er
repræsenteret på først kommende
forældremøde på 0. 4. og 7. årgang.
Den reviderede fordeling af
bestyrelsesmedlemmer bliver :
0.årg. Signe
1. årg. Sabine
2.årg. Joan
3. årg. Sabine
4.årg. Line
5. årg. Signe
6. årg. Oana
7. årg. Line
8. årg. Thomas
9. årg. Lone
Formand:
Skoleleder:
Kursus 28.09 19-21 for ny SBmedlemmer i Aalestrup
På Sept. mødet 14.09 kommer
repræsentanter fra skole og forældre
org.
Vi er kommet godt i gang efter ferien,
der er en god stemning.
Den første 6. kl tager til Bornholm om
14 dage. 9. Kl tager til KBH i sept.
7. kl. er ved at planlægge en
overnatning.
Der er spænding om elevtallet pr. 5.
sept. Der er en del 8. klasseelever som
er taget på efterskole.
Skolepatruljen er startet op igen.
Der er ved at lave en mere sikker skole
vej ovre ved hallen.
Skolen er udtaget indberetning til
Copydan i dette skoleår.
Google problematikken er ved at blive
løst i Vesthimmerlands kommune.
Medarb. Der er kommet 3 nye
medarbejdere på skolen.

Pkt. 7
Evt.

