
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2019 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud:  

 

Velkommen til Karen Bech – ny ”vicer” på Østermarkskolen pr. 1/3 2019 

Præsentation bordet rundt 

 

Dagsorden:  

Behandlingssager/indstillinger: 

1.  Fleksibel klassedannelse – forældresvar/elevsvar (Troels) 

Troels gennemgik elevernes og forældrenes besvarelse, - OBS! meget lav svarprocent fra 

forældrene. Udsagn fra en meget dybdegående diskussion: ”Det handler om relationer”, 

”Information til forældre tidligt er vigtigt”, ”Harmoniske klasser er resultatet”.  

2.  Princip for fleksibel klassedannelse efter 6. klasse – bilag 1(Ann) 

Princippet revideres let. Der kan evt. arbejdes videre med en informationsaften for kommende 7. 

årgangs elever i januar/februar, der kan arbejdes med, at lærere fra fløj tre underviser i 6. kl. og 

muligheden for behovssamtaler for forældre. Afgivende lærere overleverer, og dette skal 

synliggøres i princippet. Hver 14 dag erstattes med hver 3. uge. ”Individuelle hensyn” skal 

tydeliggøres/forklares.   

Troels laver et svar til forældrene som tak for svar til undersøgelsen og i samme omgang kan vi 

fortælle at princippet revideres.  

3.  Fondsansøgninger (Solveig) 

Skolehaven, et spændende projekt – der er forsøgt at søge fonde til frugttræer, bærbuske mm. 

uden held. Torben hjælper. 

4.  Forslag til skolebestyrelsesemner for de sidste måneder af dette skoleår – bilag 2 (Solveig) 

 Temadag for bestyrelsen en lørdag inden sommerferien, kl. 8-14 ønskes, så der er mulighed for at 

diskutere i dybden. Ann og Solveig kommer med et forslag. 

 

Orienteringssager: 

5.  Kursus – Skole/Forældre lørdag den 2. marts 2019.(Jakob, Lisbet, Signe og Solveig) 

Lokalafdeling i kommunen overvejes.  Emner på kurset var fx: tættere kontakt mellem skole og 

hjem, ”Lær med familien” (familieopgaver), forældremøder med nyt indhold, inddragelse af 

forældre på nye måder. Dejligt at Solveig var med  

Teamet vender vi tilbage til på en lørdag. 

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

Jakob: der blev sat skydeskiver i toiletter i fløj 1 og håndvask-instruktioner. Der tages stilling til 

om gulvene nu ikke lugter længere, det ser pænere ud. 

7.  Asfalt skolegård 1 (Solveig) 

Grundbelægning er lagt på, næste lag kommer i sommerferien. 

8.  Evt. 

 Arbejdsgruppen vedr. sikker skolevej/trafiksikkerhed? - intet nyt endnu 

  

Meddelelser 

9.  a) Formand 

 Torben: kommentarer til breve (udsendt tidligere): fokus på skoledistrikterne, bestyrelsen på 

Aars Skole orienteres inden brevet sendes, sendes til gennemsyn/grammatiske rettelser, de fleste 

grundskoler er med-sender på støtteerklæring. 

a.  b) Skoleledelse 

 Intet til ref. 

b.  c) Elevrepræsentanter 

 Intet møde siden sidst  

c.  d) Medarbejderrepræsentanter 

I gang med APV-arbejdet, der er kulturuge og 5. årgang har i dag haft fernisering med trolde-

projektet. TV-indslag som er lige hvad vi har brug for. 
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