
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde, mandag den 6. maj 2019 kl. 18:30 – 21:00 

 

Afbud: Lisbeth, elevrådsrep. 

 

 

Referat:  

Behandlingssager/indstillinger: 

1.  Høringssvar til analysepunkter om specialklasser (bilag 1) – Solveig 

Skabelon udfyldt 

2.  Forsøg efter folkeskolelovens § 55 (bilag 2) – punkt udsat fra sidste møde – Karen 

Punktet sættes på endnu et møde, der ønskes mere viden om hvad der iværksættes på 7. årgang ift 

UPV og mere viden om erfaringer fra Løgstør, derudover skal det præciseres hvad der skal gives 

karakterer for hvornår. 

3.  Lørdagsmøde og evt. tema – punkt udsat fra sidste møde – Ann 

Ønsker om tema sendes til Ann – der lave en Doodle, så flest mulige har mulighed for at deltage 

4.  Dagsorden til dialogmødet den 16. maj – Torben/Ann 

Torben gennemgik dagsordenen – input: vi oplever at støtte til børnehavebørn ikke følger med i 

skolen, fokus på trivsel som forudsætning for læring, plads og tid til relationsarbejdet.  

5.  Suppleanter ved afbud – Solveig 

Første suppleant, inviteres med til møder fremover 

 Tilføjelse til dagsorden: forslag om at bestyrelsen udvælger tre punkter ved mødet som der skrives 

om til forældrene. Vi prøver. Opgaven har Signe taget. 

 

Orienteringssager: 

6.  Prøveafvikling – Karen 

De skriftlige prøver er startet i dag – alt efter planen, eleverne er fordelt i to lokaler (elever med 

ret til forlænget tid i lokale for sig)..Vi strækker os langt for at eleverne får de bedst mulige 

muligheder for at viser deres absolut bedste. 

7.  Budgetorientering – Solveig 

Bilag uddelt. Overførsel mellem årene er et underskud, som stammer fra renoveringen, – Solveig 

gennemgik opgørelsen ”År til måned” – lønninger er den absolut største post. I løbet af efteråret 

bør vi diskutere klassekvotient m.m. Underskuddet skal afvikles iflg aftale med A. Norup.  

 

  

Meddelelser 

8.  a) Formand – ”Stafet for Livet” – ØS har et hold – det er oplagt at melde sig til og være med til 

at vise skolen i byen 

  

a.  b) Skoleledelse – vi er i fuld gang med fagfordeling, skemaet lægges i slut maj. På møde i sidste 

uge indledtes arbejdet med en kommunikationsstrategi. Møde med kommende 7. klasse, 

forældre og elever – gode møder, positive forældre. Elevtal pt 656 (sidste år 5.9. 18 646 

elever), flere elever på vej. 

  

b.  c) Elevrepræsentanter – intet nyt 

   

c.  d) Medarbejderrepræsentanter – faguge i sidste uge i fløj 1 og 2, alle er i gang med at tænke 

næste års fagfordeling, fløj 3 er i prøve-mode 

 

e) Øvrige: sommerfrokost for bestyrelsen? Ja tak –  

Forum for skolebestyrelser møde i juni 

Helle: 150 års jubilæum, ØS har også lærerrep. til møderne 
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