
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud:  Anette, Jakob 

 

 

 

Dagsorden:  

Orienteringssager: 

1.  Indskrevne elever til kommende 0. klasse – børnetal fordelt på distrikter (bilag 1) (SØK) 

SØK orienterede om børnetallet jf. bilag1, og de konsekvenser det har for skolen. Der er 47 

elever indskrevne til kommende 0. klasse.  

2.  Ny viceleder – Karen Bech. Opstart 1/3 (Ann) 

Ann møder den 1. marts og byder velkommen. Karen har været afdelingsleder på Farsø skole. 

3.  Stormøde med øvrige skolebestyrelser (Torben) 

Torben orienterede fra sidste onsdags stormøde. Torben deler referatet fra mødet. 3-4 faste 

møder om året.  

4.  AULA – status i Vesthimmerlands Kommune (SØK) 

 Hver skole har 2 administratorer. Østermarkskolen får 3 superbrugere - en fra hver fløj.  

  

Behandlingssager/indstillinger: 

5.     Børnetal i distriktet (Ann) 

    Der stilles spørgsmål ved skoledistrikterne i Aars by - er de som de skal være? 

   Vi skal have fortalt den gode historie - det rigtige sted. Skolen skal have lavet en mediestrategi i    

   overskuelig fremtid(SØK.  

   Skolebestyrelsen vil rette henvendelse til politikerne. 

6.       Revidering af princip for sammensætning af 0. klasserne (bilag 2) (SØK) 

 Princippet blev godkendt. 

  

Evt.  

 Kan skolebestyrelsen bakke op om skolelederforeningen og lærerforeningens brev, når brevet er 

læst igennem? Torben sender brevet rundt. 

     

7.  Næste gang:  

Fleksibel klassedannelse – forældresvar og elevsvar 

Princip for fleksibel klassedannelse 

 

  

  

  

  

Meddelelser 

 a) Formand 

Børnetandplejen har henvendt sig til formanden.  Børnetandplejen stiller sig gerne til 

rådighed. 

  

a.  b) Skoleledelse 

Der blev informeret om budgetønsker til børneskoleudvalget 2020. 

      Signe, Lisbeth, Jakob og SØK tager på kursus i marts om skole-hjem-samarbejde under 

tilbud fra skole forældre. 

     Der er indgået ny aftale om folkeskolen. Aftaleteksten sendes ud med referatet. 

      

b.  c) Elevrepræsentanter 

 Der arbejdes på en ny vandautomat i fløj3/fløj5.. Legepatruljer - måske skal fløj 2 lave     

         Legegrupper for fløj 1. 



Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

       Elevrådet ønsker en sportsdag. 

         Internettet virker ikke godt.  

Elevrådet informerer med-elever via opslagstavle i fløj3.  

 d) Medarbejderrepræsentanter 

Normtilpasningen fylder 

9. kl. har projektuge nu 

Faguge 7 er ved at blive planlagt for fløj 3 

Fløj1 og 2 har faguge i uge 18. 

  

 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 

 

 


