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

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 4. april 2022
Fravær: Elevrådet, Lone, Jacob
Punkt
Punkt og forberedelse
Punkt 1 Revidering af følgende
Sabine
principper:
• Afholdelse af ferie
udenfor skolernes
ferie.
• Vikardækning/afly
sning af timer
• Ophængning af
reklamer

Beslutning:
Afholdelse af ferie:
Princippet blev godkendt til at gælde frem til 2025.
Vikardækning:
Der rettes til med at ændre Intra til Aula. Det tilføres
at, Ledelsen prioriterer at dække timerne med den
bedst mulige vikarløsning.
Der tilføres At læreren skriver vikarnoter i bedst
muligt omfang ved kendt fravær. Punktet med
”elevernes ansvar” slettes. Princippet blev godkendt
med rettelser. Principper gælder indtil 2025.
Ophængning af reklamer:
Princippet blev godkendt uden bemærkning,
gældende frem til 2026.

Punkt 2 Åbent hus – kort
Sabine evaluering på det
overordnede plan.

Godt koncept, det fungerede fint. Der var mange forældre på
besøg rundt om i klasserne. Det var sjovt at være med i
timerne. Der var vikar i nogle af klasserne. Godt med 2 dage
om året. Synd for de eleverc, som ikke havde forældre med
eller har det svært i skolen.
Godt med et opslag nogle dage i forvejen. Det skal stadig
præciseres at dagen er for forældre.

Punkt 3 Or. Beredskabsplaner
Solveig ved brand og væbnet
overfald. Herunder også
et besøg i skolens
kælder.
Punkt 4 Or. Fra Aars Fjernvarme
Solveig og trafik ved
Østermarkhallen

Bestyrelsen var på besøg i kælderen, som dækker hele
skolen.
Personalet har fået gennemgået plan for evakuering ved
brand og barrikadering ved overfald.
Der vil blive gravet op omkring skolen pga.
fjernvarmearbejde. Arbejdstilsynet har været på besøg anvist
bedre afmærkninger.
Der bliver afspærret en del veje omkring skolen bl.a.
parkeringspladsen ved hallen, som vil give nogle trafikale
udfordringer. Det kommer til at foregår hen over
sommeren/efterår.
Der skal varsels ud til elever og forældre.
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Punkt 5 Fløjstatus – den gode
Heidi og historie
Tina

Punkt 6

Punkt 7

Punkt . Meddelelser:
a) formand
b) skoleledelse
c) elever
medarbejdere

Evt.
Punkter

Der tages til kontakt til Aars fjernvarme, det bliver Signe og
Solveig. Der kommer ene tilbagemelding på næste møde.
Møde omkring projektet med trafikforbedringer ved hallen
skal afvikles inden næste møde.
1. årgang har været i legeland og
5. årgang har været i Randers Regnskov for
trivselsmidlerne.
Fløj 2 har haft besøg af en tryllekunstner.
Der er afviklet turboløb og brobygning for 8. kl.
Der er meget fællesskab mellem fløj 2 og 3 på multibanen.
Kontaktgrupperne er kommet igang igen i fløj 3.
Formand: Der kom ingen til opstillingsmødet. Der mangler 2
kandidater
Skoleledelsen.: Fagfordelingen for kommende skoleår er i
gang.
Der afholdes en del møder for kommende forældre til bh
klasserne.
Der er dialogmøde d. 6. som kommer til at handle om hvad
begrebet ” mellemformer” dækker over indenfor inklusion.
Der har været afviklet Pisaundersøgelse for elever, som var
født i 2006.
Der har været tilbudt førstehjælpskursus for personalet.
Sidste skoledag for 9. kl er flyttet til d. 3. juni.
Skolen er udtaget til copydan registrering for næste skoleår.
Skolen deltager i Rynkebyløb på Fredag d. 8. april.
Der bliver spurgt ind til status på løbebanen – det er pt på
pause pga. at prisen ligger cirka 1. mill.
Skolemaden bliver leveret lige sent nok i indskolingen. Der
laves en opgørelse antal som bestiller. Der følges op. Det er
ikke muligt for læreren at se om der er bestilt mad til et barn,
som forventer at forældrene har bestilt men har glemt det.

