
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 15/1 2020 kl. 18:30 – 21:00 
 

Afbud: Helle 

 

Dagsorden 

 

Behandlingssager/indstillinger 
1.    Kvalitetsrapport og tillæg vedhæftet som bilag – Skolebestyrelsen har udtaleret, men efter diskussion 

valgte vi, at vi har mere behov for at fokusere på, hvordan vi sørger for at alle elever bliver så dygtige, som 

de kan, og fokus på at vi fremover altid forbedrer de samlede resultater. Punktet kommer på dagsordenen på 

et kommende bestyrelsesmøde.  

 

2.    Forskudt skolebestyrelsesvalg – nedsættelse af valgbestyrelse. Solveig fortalte kort om hele 

valgproceduren. Til valgbestyrelsen valgtes: Ann og Jakob. Opgaven er at sørge for at diverse frister og 

regler overholdes i hele valgprocessen.  

 

3.    Klasseforældreråd – princip til godkendelse. Princippet var på dagsordenen til seneste møde og 

foreligger nu i en revideret udgave efter bestyrelsens diskussion. En enkelt sætning blev omformuleret og 

princippet godkendes endeligt efter udsendelse sammen med dette referatet.     

 

Orienteringssager: 
4.   Budgetorientering – budgetåret 2019. Solveig udleverede rapport over sidste års budget og forbrug og 

gennemgik tallene. Skolen har formået at barbere en del af et underskud, hvilket er ret tilfredsstillende. 

Forklaringerne er blandt andet, at der ikke er lavet store investeringer (fx i legeredskaber og inventar) alt er 

dog vedligeholdt, der holdes skarpt øje med udgifter til læringsportaler og til kopier, vi må nu tage betaling 

for overnattende gæster (håndboldklubber og lign.), der er fokus på at alarmer ikke udløses (det er dyrt når 

vagter eller pedellen skal på skolen om natten eller i weekender, hvis alarmen går), vi er gået over til at 

benytte NT i stedet for at bestille busser, når elever skal på ekskursion, derudover har der været et mindre 

behov for vikarer end forventet.  

Orienteringen bredte sig til en diskussion af ”aflyste timer”. Det hænder, at elever i udskolingen får fri i den 

sidste time, hvis der ikke kan findes en passende vikar. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at holde øje med 

antallet af aflyste timer og holde øje med hvilke fag og klasser, de aflyste timer rammer. 

 

5.   Bevægelsesstrategi. Et udvalg på skolen har udarbejdet en bevægelsesstrategi, en bunden opgave fra 

forvaltningen. Visionen med strategien er, at alle elever og medarbejdere oplever bevægelse som en naturlig 

del af en skoledag. Bevægelse er meget andet end idræt. Personale og elever skal inddrages i at 

bevægelsesstrategien kommer i spil i hele skolen.  

Udeområder kan indtænkes som gå-ruter, vi har allerede en, nemlig ”Lars-ruten”, som er kendt blandt alle i 

fløj 3. 

 

6.   Status børnehave/vuggestue. Personalet fra børnehaven er begyndt at afholde møder på skolen, så de 

kan se bygningerne. Det er planen at alt er klar d. 1. jan 2021.  

 

Emner til kommende møder: 
Budgetorientering – det nye budgetår 2020 

Forslag til princip for hytteture, lejrskole  

Fagligt løft, indsatser på baggrund af kvalitetsrapporten 

 

Evt. 

Det skal undersøges om der er et forbrug af snus på skolen, elevrådsrepræsentanterne supplerer med at 

eleverne i fløj 3 snakker meget om det, men det er uvist om nogen bruger det. Ledelsen undersøger dette. 

 

 

 



Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Meddelelser 
a) Formand 

Ungvesthimmerland – det nye ungehus åbner her i februar, der kommer invitationer ud til arrangementer for 

både elever/unge og lærere/fagpersoner. 

 

b) Skoleledelse 

Indskrivningstal er nu 61 til kommende 0. klasser, vi forventer 3 . klasser 

Vestrup Skole har afholdt personalemøde her på skolen og har fået en rundvisning, så alle også kender 

Østermarkskolen. 

Der er gang i MUSamtaler 

Der kommer nye skilte op rundt omkring på skolen med vores nye logo 

Der skal integreres nyt lønsystem som ledelse og sekretærer er i gang med at øve sig i at bruge. 

 

c) Elevrepræsentanter 

ingen møder siden sidst 

der har været afholdt elevrådsdag 

 

d) Medarbejderrepræsentant 

terminsprøver i næste uge for 9. årgang  

denne uge afholdes der ”Dig i fokus” for udvalgte elever på 8. årgang 

 

 

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 

 

 


