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

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 11. maj 2022
Fravær:
Punkt
Punkt 1
Sabine

Elevrådet, Jacob
Punkt og forberedelse
2026 planen er sendt i
høring.
Høringsfristen er den 11.
maj 2022.
(bilag vedhæftet)
Der udfyldes skabelon
for svar.

Punkt 2
Sabine

Vores Vesthimmerland” Bestyrelsen ønsker ikke at give høringssvar på planen.
den nye plan og
Bæredygtighedsstrategi
er sendt i høring.
Bestyrelsen har
høringsret, men ikke
pligt. Høringsperioden
udløber den 31.05.2022
(bilag vedhæftet)
Der er ingen skabelon.
Bestyrelsen skal beslutte,
om der ønskes at indgive
et svar.

Punkt 3
Sabine

Evaluering af
skolebestyrelsesvalg.
Hvad kunne vi have gjort
anderledes

Punkt 4
Solveig

Status salg af mad i
Hallen

Beslutning:
Der blev lavet høringssvar som blev indsendt
online.

Der kom ingen til opstillingsmødet. Der er 2 som
efterfølgende har henvendt sig til formanden og gerne vil
blive medlemmer. Derudover har 2 henvendt sig, som
suppleanter.
Der er behov for en re-tænkning på processen.
Corona har måske haft en betydning. Synliggørelse af
bestyrelsens arbejde og konkretisering. Snarest muligt
bliver de nye medlemmer præsenteret.
Der bliver bestilt gens. 70-75 portioner pr dag. 0. til 3. kl.
står for 50% af bestillingerne.
Maden er god, men der kunne godt ønskes større
variation.
Der ønskes et punkt om kostpolitik til et kommende
møde.
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Punkt 5
Sabine

Punkt 6
Solveig

Or. Punkter:
Dialogmødet med
politikere
Plan for møder næste
skoleår (plan udleveres
på mødet).
Skole & forældreoplæg
for den nye bestyrelse.

Or. fra udvalg:
Varmeværket
Trafik ved
Østermarkhallen

Der var dialogmøde i Troldhøjens børnehave. Hvor der
blev snakket meget om mellemformstilbuds og
bevægelse. Kidstilbuddet blev også berørt.
Kalender for møder og Åbent hus blev delt rundt.
Til sept.-mødet kommer der er repræsentant fra Skole &
forældre, som vil fortælle om skolebestyrelsens arbejde.
F.eks. hvad dækker tilsyn over og arbejdet med
principper.
Plan for varmeværkets gravearbejde på skolens
adgangsveje blev omdelt. Det foreslås, at der udsendes
plan for hvilke veje, der kan benyttes på hvilke
tidspunkter. Planen skal opdateres ugevis på Aula og
Facebook. Der laves også skilte til ophængning.
Der skulle have været afholdt møde sammen med Hallen,
som desværre er blevet udsat. Der vil hurtigt muligt bliver
fundet en ny dato

Punkt 7
Solveig

Frikvarterstrøjer/veste

Der er indkøbt veste til alle personaler i indskoling med
en opfordring til at bruge den ved gårdvagter.

Punkt 8
Heidi og
Tina

Fløjstatus – den gode
historie

Punkt 9

Or. formand
Skoleledelse
Medarbejdere
Elever

Der har været overnatning for 3. klasse i SFO’en.
Der har været besøg af Aars skakklub i indskolingen. Stor
succes. God aktivitet.
Fløj 3 har afholdt Forårsvolley.
Musikvalgfaget har haft besøg af musikhold fra
gymnasiet.
3. klasserne har været på overnatning. Har været med
kulturbussen på Kunsten i Aalborg.
4. årgang har haft forældre på besøg, som fortalte om
jobs
8. årgang har været på Ranum Efterskole til en temadag
om vand.
Skoleleder: Mini SFO er startet med 67 elever.
Fagfordelingen er næsten afsluttet. Der bliver et enkelt
stillingsopslag. Thomas vil genre deltage i
ansættelsesudvalget. Der er en lærer som går på barsel.
Skak får en kontaktlærer til næste år.
Børnefamlieudvalget kommer på besøg i juni måned.
Der skal spares 5. mill. På børn og skoleområdet.
Forvaltningen er fremkommet med forslag.
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Der er lavet APV. Det er ca. en tredjedel som har svaret
ser generelt godt ud.
Der er dimission d. 21. juni. Fra 16 til 17.30. Bestyrelsen er
velkommende, formanden holder tale.
D. 15. juni er sidste SB møde inden sommerferien.
Rynkebyløb gav 6923,10,- helt præcist
Skr. Prøver for 8. og 9. kl
Sidste skoledag for 9. kl. er d. 3. juni 8 -11.
Punkt 10

Evt.

