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

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde d. 10 januar kl. 18:30 – 21:00

Fraværende:

Jakob, Tina

Dagsorden:

Punkt og forberedelse til
mødet:
Martin er ambassadør for
Team Rynkeby. Drøftelse af
deltagelse i ”Børn der løber
for børn”.

Punkt 1
Martin

Beslutninger:
Martin fortalte om hvad baggrunden for
Team Rynkeby. Som samler penge ind til
kræft- og lungesyge børn. Der arrangeres et
skoleløb d. 8. april, hvor der også kan samles
penge ind. Det er skolen, som sætter banen
op, hvor børnene selv laver sponsoraftaler.
Drøftelse af konceptet.
Fint initiativ. Men enighed om, at det er
svært for bestyrelsen at beslutte at give
personalet ekstraarbejde.
Det blev besluttet, at Bestyrelsen bakker op
om ideen, hvis personalet er med på den.

Punkt 2
Sabine

Skrivelse til Teknisk
forvaltning – sammenholdt
med skrivelsen fra Signe

Der er kommet et forslag til placering af
fodgængerovergang på Østermarken fra
teknisk forvaltning.
Det blev besluttet, at invitere Karen Svenden
til et møde med bestyrelsen om placering af
overgang på Østermarken og tiltag på
parkeringspladsen.

Punkt 3
Søren

Budgetorientering
(udleveres på mødet)

Søren Gennemgik status pr. 31.12. Der
mangler stadig at blive betalt regninger fra
2021. der er brugt ca. 96,4%, der må
overføres op til 5% fra år til år.

Punkt 4
Sabine

Godkendelse af
forventningspjecen (fra
arbejdslørdagen).

Et flot layout. Der er nogle stavefejl, som
skal rettes. Fejlene rettes.
Pjecen godkendes.
Den lægges på hjemmesiden og sendes
direkte til nye forældre

Punkt 5
Søren

Evaluering af
klassedannelse på 7. årgang
(princip for klassedannelse
vedhæftet).

Forløbet fungerede i år roligt. Der var
væsentlig færre henvendelse, som alle gik
direkte til lærerne. Der blev holdt
elevsamtaler og alle kom sammen med
nogen, de havde bedt om.
Princippet bliver endeligt godkendt på
næste møde.

Punkt 6
Solveig

Nedsættelse af
valgbestyrelse – best.valg
På valg i 2022 er: Lisbet,
Signe, Thomas og Jakob

Sabine, Oana og Lone blev valg som
medlemmer til valgbestyrelsen.

Punkt 7
Solveig

0. og 1. kl er fysisk.
Status skole/hjem samtaler
Som udgangspunkt er det fysisk fremmøde,
(fysiske/virtuelle)
men det være en mulighed for at afholde
dem virtuelt.
Der er ikke en entydig praksis på om
eleverne deltager. Det følges op.

Punkt 8
Tina og
Heidi

Fløjstatus – den gode
historie

Næste
møde

 Værdi regelsæt og
antimobbestrategi
 Timefordelingsplan
 Revidering af princip for
klasseråd og
klassekasse.

Punkt .
Meddelelser:
a) formand
b) skoleledelse
c) elever
d) medarbejdere

Der har været juleklippedage. Juleafslutningen
blev online, men det var hyggeligt.
Der har været fredagsfest i fløj3, som var før
nedlukningen.
Der er Terminsprøve i fløj 3

Solveig. Der er udleveret selvtest kits. Der er PT
10 elever som er smittet
Selvtestsættene har fundet smittet børn
Retningslinjerne gælder indtil 31.03
restriktionerne indtil d. 17.01.
Der er PT indmeldt 58 børn, der er deadline d.
16.01. Der er børn i distriktet som ikke er
indmeldt endnu.
Søren orienterede om hvordan valgfagene
afvikles klassevis i fløj 3.
Elevrådet vil gerne have midler til udsmykning
på væggene ved 9. klasserne og en tur for
elevrådet.
Elevrådet vil også gerne arrangere en
elevrådsdag for alle eleverne.
Samle skrald i Aars by.
Solveig vil holde et møde med elevrådet.
Heidi fortalte at vi alle synes det er dejligt at
være tilbage igen.

Punkt
Evt.

Hvorfor er der lukket for madsalg, det er fordi
klasserne ikke må blandes i køen.

