
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

skolebestyrelsesmøde mandag den 12/8 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud: Jakob 

 

Referat: 

Behandlingssager/indstillinger 

Ad. 1. Høringskatalog – budget 2020 – 2023 (se bilag) – ønskes tekst om drejebogen for høringsberettigede  

(se bilag) – høringsfrist er den 23/8 kl.12:00 (SØK).  

 

De punkter vi er høringsberettiget på er følgende: 

 

Råderum: 

s.5: Forældrebetaling i dagtilbud. (ikke relevant for ØS alligevel) 

s.6: Talentklasser 

s.8: Modtagerklasser 

s.10 Inklusionskonsulent CPP 

s.12 Tale-høre konsulent CPP 

s.14 Rammebesparelse 

s.15 Engangsbesparelse på centrale konti 

 

 

Ønsker: 

s.19 Digitaliseringsstrategi 

s.31 Tilbageførsel af besparelse 

 

 

For hvert svar skal der laves et høringssvar i skabelonen.  

Høringssvar = referat af dette dagsordenspunkt. Vi er ikke høringsberettiget på anlægsønsker. 

 

Ad. 2. Fra sidste møde: Planlægning af en fredag/lørdag for bestyrelsen (Ann) 

Beslutning: alle kan d. 14. september kl. 9-16. Solveig og Ann laver dagsorden.  

 

Orienteringssager: 

3. Opstart af et nyt skoleår: 

Personaleorientering, elevtal, fokusområder, valgfag oa. (SØK og KBH) 

Vi er kommet godt fra start, nu med 651 elever mod sidste år 645. En del kommer fra Rebild Kommune. Vi 

har tre lærere på linjefagsuddannelse, to er i gang med læsevejlederuddannelse, fire lærere er på nedsat tid 

– ingen på barsel  En enkelt lære er på orlov og vi har ansat en vikar. Al personalet startede i mandags, 

kom til en uge med masser af møder og kurser. Fotografen kommer denne uge, bestyrelsen er velkommen. 

Johnny startede i dag med skolemad for eleverne. Skolen ”strømlines” og det får vi hjælp til og vi er også 

kommet på facebook, - flere detaljer afsløres til skolens fødselsdag. En læringskonsulent har holdt et oplæg 

om forældredeltagelse, efterfølgende arbejdede teamene med opgaver om samarbejdet mellem skole og 

hjem. Trivselsmålingen skal lærerne arbejde med på torsdag. 7. årgang præsenteres i morgen for 

prøveforberedende valgfag. Ann og Torben deltager i forældremøder på hhv. 0., 4. og 7. årgang. 

 

Næste gang: 

4. Forsøg efter folkeskolelovens § 55 – forsøg med karakterer i udskolingen / udsat fra mødet i maj (KBH) 

 

Evt. 

Orientering om forslaget til vuggestue i PLC 

Møde d. 28. – fælles for skolebestyrelser – udskydes måske, Torben har styr på det 

Skolehave: der arbejdes på at lave et samarbejde med erhvervsskolerne ift anlæg/udendørs læringsrum 

P-forhold ved hallen, der er muligvis elementer fra anlægget som kan bruges som afskærmning 

 



Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

 

 

 

Meddelelser 

a) Formand 

intet nyt 

b) Skoleledelse 

deltagelse i landsmøde, anden weekend i november: Torben 

 

c) Elevrepræsentanter 

nye lærere, Troels og Jill varetager elevrådet 

 

d) Medarbejderrepræsentant 

intet .. endnu  Det er godt at være i gang. 

 

 

Lisbeth S. Jensen Thomas Pedersen Karen Bech 

 

Signe Skriver Jakob Skov Andersen         Solveig Ø. Kristensen 

 

Torben Nørgaard                Tina Gabel  Helle Justesen 

 

Ann M. Sanderson Troels Schnetler 

 


