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

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 15.09 2021
Fravær: Jacob, Signe, Lisbeth og Lone
Punkt
Punkt og forberedelse
Beslutning:
Nr. 1
Punktet udskydes til næste gang pga. stort frafald i
Forretningsorden til
Sabine
fremmøde, hvor vi også vil have hele forretningsordenen
godkendelse fra sidste
fundet frem.
møde.
Nr. 2
Jan

Generel orientering om
SFO - daglig praksis
- Status infohæfte
- Informationer til
forældre
Opstart Mini SFO

Nr. 3
Søren

Opfølgning på diverse:
Skolepatrulje
Løbebane
P.forhold ved
Hallen/Skolen

SFO er kommet godt i gang i det nye år. Børnene kan nu lege
på tværs. Der er udover det faste personale for tiden også
studerende, en i lære som pædagogisk assistent og
praktikanter fra folkeskoler og 2 nye pædagoger.
Der er begyndt regelmæssige besøg i svømmehal.
Der er kommet nyhedsbrev ad hoc. Som for tiden handler
om frugtordning. Der er lavet cafe af de gamle borde fra PLC.
Pokemon bruges virtuelt til jagt og i SFO’en, hvor der byttes
kort. Rammerne for aflevering er blevet præciseret.
Der er Akut ordning i tilfælde af man bliver forhindret i at
hente til tiden.
Infohæfte:
Jan præsenterede SFO’ens ”Mål og Virke” folder, som
omhandler SFO’ens pædagogiske tilgang og praktiske
informationer om dagligdagen.
Der er kommet nyt infohæfte om Mini Vulkanen, som Jan
også præsenterede.
Der bruges også kasser fra folkebiblioteket med
temaindhold, som fremmer historielæsningen.
Der er samarbejde mellem pæd og lærer.
Lige nu kører der et forløb som omhandler teambuildning.
Der er ved at blive projekteret et hus til alle Mooncarerne.
20 min.
Skolepatruljen er ved at blive uddannet og er klar til start
mandag d. 20.09.
Der er 21 elever fra 6. årgang der har meldt sig til
skolepatruljen.
Der er indkøbt vest, kasketter, ”slikkepind” og regnslag til
eleverne.
Skolen har en kontaktlærer der afholder en ”prøve i forhold
til opgaven”.
Politiet kommer på besøg og afholder kontrol med bilerne.
Skolebestyrelsen skriver ud til de klasser de er
kontaktforældre for, og opfordrer til, at flere børn går i skole.
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Nr. 4
Solveig

Trivselsmåling:
Or. Om skolens arbejde
med målingen.
Status i forhold til sidste
måling

Nr. 5
Sabine

Opsamling fra
forældremøder og
informationsskrivelse
der er sendt ud til
forældrene

Nr 6
Heidi
og Tina

Fløjstatus – den gode
historie.

Der er ved at blive etableret kontakt til firmaer som er i
stand til at løse opgaven med hensyn til løbebanen.
Der følges op på næste møde.
Det er et problem med forældre på parkerer i ”Kys og Kør
banen” der køres også over de blå flader.
Der følges op.
Bestyrelsesmedlemmerne orienterer ”deres årgange” om
opstart af skolepatrulje og problemer på
parkeringspladserne.
Solveig orienterede om den sidste måling. Svarprocenten var
meget lavere pga. svingende fremøde pga. corona.
Spørgsmålene var de samme som sidste år.
Målingen er blevet behandlet af lærer lige efter
sommerferien.
Et eksempel. Kommende 1. årgang synes det er svært at høre
hvad læreren siger og kun har lidt ondt i maven.
For 0. -3 er det lærer som eleverne kommer i skole for. I
udskolingen er det kammaraterne.
En del elever savner medbestemmelse. Her skal der arbejdes
med hvad der ikke kan diskuteres.
Resultaterne har været fremlagt på forældremøderne på de
forskellige årgange. Hvor arbejdes for det kommende år
præsenteres
I løbet af efteråret skal der laves en undervisningsmiljøplan,
med medlemmer fra elever, lærere og
bestyrelsesmedlemmer.
Der er forespørgsel om
Fodgængefelt på Østermarken
Tilsyn i elevpauser.
Søskendefotografering og rabat.
Der er også spurgt ind til fotografering hvert år.
Bestyrelsen vil gerne have at det forsætter med at 0, 1, 3, 5,
7, 9. kl. som faste årgange til fotografering. Da hvert år vil
være for resourcekrævende.
Spørgsmål fra en forældre om klassedannelsen i 7. kl.
Vedrørende bliver opfordret til at henvende sig enten lærer
eller skolens ledelse Punktet tages op senere.
Tina fortæller om skolens fødselsdag. Dagen blev fejret med
venskabsklasser og skolen summede af liv. Elever vil gerne
stadig besøge hinanden i frikvartererne.
Der har været afviklet legepatruljekursus for 4. til 6. kl i
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Hallen . Der deltog 34 elever fra ØMS.
Nr. 7
Sabine

Synlighed i frikvarterer –
forslag til hvordan dette

Nr. 8
Solveig

Orientering

Der er et ønske om forsøg med større synlighed af
gårdvagter med f.eks. gule veste. Emnet tages med på de
kommende fløjmøder.
Der er mange voksne ude i hvert frikvarter og synlighed.
Sabine og Lone vil gerne tilmeldes til 1. dag i landsmøde i
”skole og forældre”
Solveig spurgte ind til håndtering af høringssvar omkring
økonomi.
Dagligdag er ved at komme normalt igena
Der er 25 elever der bliver testte på skolen.
Der er ved at blive bygget væksthus i skolehaven fra de
gamle vinduer fra gang området ved det nye PLC.
De er kommet flere trivselsmidle til skolen som bruges til
ture ud af husets. Der arbejdes på at fjerne busk ved fløj 3.
Torsdag er der årsmøde for ungdommen. Hvor udskolingen
deltager
Der arbejdes med markedsføringsprocessen omkring
skoleindskrivning. Som starter snart.
Medarb.
Motionsdagen er under forberedelse.
Der laves aktiviteter for de tre forskellige fløje.

