
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2019 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud: Ann, Mikkel, Torben, Anette,  

 

Or. omkring Meebook – Lærer Daniel Holmberg deltager under dette punkt. 

Daniel orienterede om brugen af meebook og baggrunden for denne læringsplatform. De vigtigste ting er: 

årsplaner, forløb og elevplaner. Der var en god diskussion og interesse for meebook og dets kunnen. 

Der efterspørges en information i forhold til den enkelte årgang/klasse og hvor meget man bruger det. 

Bestyrelsen vil gerne kunne indkalde Daniel senere for at få en ny status. 

Forældrevejledningen til meebook vil løbende blive revideret. 

 

Dagsorden:  

Behandlingssager/indstillinger 

1.  Fælles kommunalt skolebestyrelsesmøde den 30/1 2019 Ann og Torben deltager – (Torben) 

(hvad vil I som bestyrelse have med på dagsordenen 

Bestyrelsen skal være enige om de punkter Ann og Torben kan præsentere fra Østermarkskolen. 

Der skal skrives rundt inden mødet den 30. januar. 

 

2.  Pausetid/spisning – tilbagemelding fra fløjene – Tina og Troels 

Tina orienterede om fløjenes praksis i forhold til pauser og spisetider i løbet af skoledagen. 

Der bør være nok tid til at spise en madpakke. 

Skolebestyrelsen forslår, at der bliver mere tid til at spise i indskolingen og mellemtrinnet. Der 

arbejdes videre fra skolens side for at løse dette. 

 

3.  Pauser generelt – ro til eksempelvis stille leg - Thomas 

 Punktet blev drøftet. Lærerne snakker med eleverne om det at være inde på en god måde. Ny 

indretning af fløj 2 giver nye muligheder. Elevrødderne arbejder med at få skabt legepatruljer. 

Skolebestyrelsen forslår at der sættes ekstra hænder af i en periode for at hjælpe elever godt i 

gang i fløj 2 i pauserne.  

  

Orienteringssager: 

4. Økonomiopfølgning 

SØK gennemgik budgettet.  

 

Næste gang: 

5. Evaluering af fleksibel klassedannelse 

Der nedsættes et udvalg til at lave spørgsmål henvendt til forældrene. SØK, Signe, Troels. 

Udvalget laver spørgsmål og sender ud.  

6.     Forældrehenvendelse (Ann) 

Udsættes. 

 

7.    Evt. 

  

Meddelelser 

 a) Formand 

  

a.  b) Skoleledelse 

Opfølgning på kursus til skole og forældre 

Der er åben hus i forhold til indskrivning i morgen. 

Der er lavet aftale med kylling og co. Som madsalg på skolen. Forsøgsordningen løber 6 mdr. 

  

b.  c) Elevrepræsentanter 

   

c.  d) Medarbejderrepræsentanter 



Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Særligt forløb med FUIP elever på 8. klasse 

Godt forløb med håndboldklubben for 1. til 6. klasse med håndboldkaravane.  

  

 

Lisbeth S. Jensen Thomas Pedersen Anette N. Sørensen 

 

 

Signe Skriver Jakob Skov Andersen        Solveig Ø. Kristensen 

 

 

Torben Nørgaard                Tina Gabel                         Helle Justesen 

 

 

Ann M. Sanderson Troels Schnetler 

 

 

Mikkel Tøttrup                   Maria Hosbond Pedersen 

 

 

 

 


