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

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 5. oktober
kl. 17:30 – 20:00

Afbud/fraværende: Jacob.

Dagsorden:
Orienteringssager:
1. Fordeling af inklusionsmidler (Torben)
Gennemgang af orblindetest på Østermarkskolen. Sidste år blev de overskydende kommunale midler fra spundervisningen fordelt til hver skolematrikel. I år er der fordelt ud fra andelen af ordblinde og læsesvage elever. Bilag
fra forvaltningen blev vist rundt. Gitte Vejen og Carina Kjær gennemgik testresultatet for skolen. Snak om forskel på
inklusion og indsats for ordblinde og læsesvage elever.

2. Oplæg fra læsevejledere vedr. Alkalær og Ordpilotkurser (Gitte Vejen og Carina Kjær)
Gitte og Carina fortalte også hvordan man underviser de ordblinde på skolen.
Der blev fortalt hvilke hjælpemidler som findes til ordblinde. Der er mulighed for oplæsning fra Notat, som er det
nationale bibliotek for lydbøger og OCR tekster, som findes på nettet. Derudover findes der oplæsningsprogrammer.
Indsatsen bliver bedre og bedre. Der bliver også lavet en del prøveforforberedelse for de ældre elever.
Gitte fortalte om Alkalær princippet, der tager udgangspunkt i lyd metoden dvs bogstavernes lyde.. Lige nu afprøves
det på mindre hold af elever. Foreløbig er det stor succes.
Alle klasser indskolingen er tildelt en times vejledning i dansk og matematik om ugen som led af det faglige fælles løft
på skolen.

3. Trivselsmåling (SØK)
Den blev afviklet under forårets corona krise. Det betyder at ikke alle klasser har gennemført. Resultatet er fint. En del
elever savner medbestemmelse i undervisningen og synes den er kedelig. Det har lærerne begyndt en indsats på. Der
er nogen, som synes toiletterne var beskidte. Der er noget der tyder på at fordelingen af toiletter til bestemte klasser
og den øgede fokus på hygiejnen har givet mere ansvar for at behandle klassens toilet ordentlig. Alle klasser
gennemgår målingen og laver klassemål og bruger den i årsplanlægningen.
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4. Helhedsplansarbejde (Torben)
Torben fortalte om mødet med alle øvrige naboinstitutioner omkring planerne for området. Alle vil gerne udvide.
Resultat for blev:
At man forsætter samarbejdet
At politikerne laver en master helhedsplan for området.
Det er stor fokus på de trafikale forhold, parkeringsforhold og legepladsbehov på skolen. Torben og Søren holde møde
omkring legepladsen.

5. Ansættelse af pædagoger i Vulkanen (Torben)
Der var slået en stilling op. Der blev ansat en pædagog på 25 timer og en pædagog i vikariat også på 25 timer.

6. Børnehavebyggeri – status (SØK)
Byggeriet begynder snart. Der er ved at blive sat byggehegn op, det skal være sat op senest fredag, hvilket har påvirket
de zoner, hvor de forskellige klasser holde frikvarter. Børnehaven skal være klar 1. maj. 2021. Pladsen til parkering og
afsætning er ved at blive revurderet.

7. Kommunalt budget (Torben)
Torben orienterede at, der blev sat midler af til det kommunale elevbyråd.
De andre forslag blev ikke tilgodeset..

Behandlingssager/indstillinger
8. Princip for inklusion – skal revideres (bilag vedlagt) (SØK)
Solveig gennemgik princippet, (Se bilag). Der blev foreslået at præcisere vejledernes opgaver konkrete.
Der blev nedsat et udvalg til at revidere princippet. Det blev Signe, Oana, Tina og Solveig. Gruppen fremlægger forslag
til december.

9. Dagsorden til dialogmødet den 20. oktober 2020 (Torben)
Se bilag. Det er emmerne inklusion og ”Det samlede skolevæsen” Snak om hvad begrebet betyder og hvordan det
fortolkes. Det er et kompleks begreb. Enighed om at inklusion ikke kan måles. Midlerne skal fordeles pr elev.

10. Dagsorden for fællesmøde med klasseforældreråd (Torben)
Punktet udskydes til decembermødet, da møderne nok først kan gennemføres til januar pga. Corona.

11. Forslag til en skolepatrulje ved Ford (Oana)
Forslaget sendes i trafikudvalget. Bestyrelsen opfordrer til at man bruger de eksisterende muligheder for sikker
overgange.

12. Trafikudvalg (kys og kør, ”fælder ved Vulkanen”) (Torben)
Holder møde hvor adgangsveje til skolen kommer på. Fælder ved Vulkanen revurderes.

13. Temaer til arbejdslørdag d. 7. nov.: (Torben)
Forventningspjece, Årshjul, Holddeling (muligheder – hvordan i praksis). Godkendt.
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Meddelelser
a) Formand

b) Skoleledelse
Der er kommet ny arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlinger er i gang.
Der er holdt afsked med to medarbejdere.
Det har været udfordrende at håndtere Corona situationen. Det har været svært at give konkrete svar om, hvad der
skal gøres.
Bestyrelsen bakker op om den personlige kontakt i forbindelse med informationen til de berørte klasser.

c) Elevrepræsentanter (ikke valgt endnu)

d) Medarbejderrepræsentant
Der er motionsdag årgangsvis.
Der er kommet opmærksomhed på at beskytte hinanden mod Corona risiko.
Der er mange forældregrupper på de forskellige sociale medier for de enkelte klasser. Det er vigtigt også at lægge
informationerne ud på Aula, som er skolens officielle informationssted.

Evt.

Næste gang:
Revision af principper.
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