
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 5. november 2018 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud: Anette Nørmark Sørensen 

 

Velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter. 

Formanden bød velkommen til elevrådsrepræsentanterne. 

 

Dagsorden:  

Behandlingssager/indstillinger: 

1.  Revidering af princip for inklusion – bilag 1(SØK) 

Nuværende princip blev præsenteret. Princippet er tilgængeligt på skolens hjemmeside under 

skolebestyrelsen. Princippet blev revideret og godkendt. Princippet revideret igen i 2020. 

2.  Høringssvar vedr. matematikpolitik – bilag 2 (SØK) 

Punktet blev diskuteret og der er udarbejdet et høringssvar. 

(skabelon skal anvendes) – bilag 3 

3.  Høringssvar vedr. læsepolitik - bilag 4 (SØK) 

Fra i år skal skolen selv afholde CD-Ord kurser. Tidligere har det været Aars skole som har haft 

denne kompetence for hele kommunen. 

Punktet blev diskuteret og der blev udarbejdet et høringssvar. 

4.  Høringssvar vedr. ordblindepolitik og handleplan – bilag 5 (SØK) 

Se punkt 3. 

(skabelon skal anvendes) – bilag 6 

5.  Madordning/madkultur – evt. udarbejdelse af princip (Ann) 

Det er vigtigt, at der er tid til at spise madpakkerne. Hvordan fungerer madpauserne (formiddag 

og frokost) i praksis? Der ønskes en beskrivelse fra fløjene - SØK bringer videre til FU. Elevrådet 

kommer med kommentarer om udbud mv. i forhold til Madbixen. 

Orienteringssager: 

6.  Forældrehenvendelse vedr. 10 fingersystem (Ann) 

10-fingersystem er ikke en del af det man skal i folkeskolen. Det er dog et rigtigt godt værktøj, som 

elever kan dragen god nytte af fremover. Der bliver opfordret til at benytte 10-fingersystem på et 

kommende lærermøde. 

7.  Arbejdsgruppe vedr.- toiletter (Jakob, Lisbet, Thomas og Solveig) 

Toiletter er generelt pæne efter en skoledag. Det brune gulv virker smudsige. Man kan bruge 

duftdispensere, som er batteridrevne. I forhold til gulve kan de epoxybehandles eller males med 

epoxymaling. Ingen vil give garanti for holdbarheden af behandling - regner med mindst et par 

år. Udvalget arbejder videre og vælger et tilbud. Solveig hjælper elevrødder med at få bragt 

sagen videre blandt eleverne. 

8.  Dialogmødet i oktober med politikerne (Torben, Ann og Solveig) 

Torben fremlagde højdepunkter fra dialogmødet. Man forsøger at lave et samarbejde på tværs af 

kommuneskolerne. Flertallet af skoler har meldt positivt ind i samarbejdet. Første mål er at lære 

hinanden at kende. Selvstændig for skolerne er vigtigt. Møder holdes på skift. Arbejdstitlen er 

skoleforum Vesthimmerland.  

9.  Fleksibel klassedannelse (TLS, Ann) 

Der efterlyses en evaluering af klassedannelsesprocessen. Klasserne har lavet evalueringen. 

Punktet bliver taget op på et senere møde. Ønske om spørgsmål til forældrene som er målrettet 

klassedannelsesprocessen på 7. årgang.  

10.  Evt. 

 

  

Meddelelser 

11.  a) Formand 

  

a.  b) Skoleledelse 

Borgermester besøg. Per var på skolen i næste to timer. Læringsledelses gruppearbejde fra 15 



Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

til 21.  Budget 2019 er vedtaget med besparelsen ca. 200.000 kr. SØK har set på fremtidens 

læringsrum sammen med to lærere. 

  

b.  c) Elevrepræsentanter 

Der er lavet forskellige udvalg. Fx Temadage, skolehåndbold. Der bliver arbejde aktivt og på 

mange fronter. 

   

c.  d) Medarbejderrepræsentanter 

  

  

 

Lisbeth S. Jensen Thomas Pedersen  

 

 

Signe Skriver Jakob Skov Andersen        Solveig Ø. Kristensen 

 

 

Torben Nørgaard                Tina Gabel                         Helle Justesen 

 

 

Ann M. Sanderson Troels Schnetler 

 

 

Mikkel Tøttrup                   Maria Hosbond Pedersen 


