ØSTERMARKSKOLEN
Østre Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 04.10 2021
Fravær: Jakob,
Punkt
Punkt og forberedelse
Nr 0
Velkommen til
repræsentanter fra
elevrådet
Nr. 1
Høringsfrist den 7/10
Solveig 2021:
Evaluering af 2022
planen
Bilag vedhæftet
Materialet bliver
gennemgået på mødet.

Beslutning:
Maja(Formand) fra 9. B og Asta fra 9. C. Bestyrelsen
startede med en præsentationsrunde.
Der er sendt bilag ud om evaluering af 2022 planen. Online
skema udfyldt.
Solveig orienterede om procesplanen for 2026 planen og
fremlagde MED-udvalgets svar.
Bestyrelsen vælger at bakke op om MED-udvalgets svar, som
sendes ind som Høringssvar fra Skolebestyrelsen.

Nye punkter til 2026 er
ligeledes sendt i høring
(Svar fra MED er
vedhæftet til inspiration
– der findes ingen
skabelon til dette
høringssvar)
Nr. 2
Søren

Or. punkter:
Vikardækning ved
sygdom
Skolepatrulje (evaluering
kommer senere)
Trafik ved/omkring
skolen

Søren orienterer om vikardækning og de bedste løsninger
herfor. Vi tilstræber brug af kendte vikarer helst med
læreruddannelse, herefter prioriteres erfaring og kendskab
til huset.
Skolepatrulje kører på 2. uge. Ca. 30 børn følges over vejen
hver dag. Mange positive tilkendegivelser fra forældre. 21
elever hjælper til med løsningen af opgaven. Der står 4
elever hver morgen.
Kommunens vej-ingeniør har været på besøg og gennemgået
køreveje, gangstier og cykelstier på skolens
parkeringspladser. Fodgængerovergang på Østermarken blev
drøftet. Skolen skriver til kommunen om sine overvejelser.
Manglen på parkeringspladser blev drøftet. Ideer og behov
blev vendt. 2 registrerede handicapparkeringspladser er ikke
nok, for vi mangler en i forbindelse med børnehaven.
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Nr. 3
Sabine

Bestyrelsens rolle i
trafikproblematikken.

Nr. 4
Sabine

Forretningsorden til
endelig godkendelse

Nr. 5
Sabine

Forslag til program for
arbejdslørdag den 30/10
(udleveres på mødet)
Dialogmøde med
politikerne den 26/10
2021 kl 19-21

Nr 6
Sabine

Skiltning blev diskuteret og ønskes tydeliggjort. Børnehavens
forældre parkerer i ”Kys og kør”, hvilket er til gene i
morgentrafikken.
Snak om bestyrelsens rolle i at sikre en bedre skolevej og
trafik omkring skolen.
Signe vil gerne skrive et brev til kommunen om de aktuelle
udfordringer.
Sabine tager kontakt til Per Nyborg.
Forretningsorden blev godkendt med rettelser omkring stk 3.
at ordlyden skal være beslutningsreferat i stedet for
protekol.og at referatet godkendes på mødet med det.
Forslaget blev godkendt.

Deltagere Lisbet, Sabine og Solveig.

Nr. 7

Fløjstatus – den gode
historie

Punktet gemmes til næste gang

Nr. 8

Solveig
Or. formand
Skoleledelse
Medarbejdere
Elever
Punkt 9
Evt
Punkter til næste møde:
• Klassedannelse
• Faste traditioner
• Skolemad
• Nye principper:
- sociale
arrangementer
- trivsel
- dansk som
andets sprog

Elevrådet:
Der har været møde en gang. Der er mangel på
vandautomater.
Der er elever som synes at klassedannelsen i 7. kl er for lang.

