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

Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 08.02 2022
Fravær:
Punkt
Punkt 1
Sabine

Lone, Signe, Lisbeth, Oana og elevrådet
Punkt og forberedelse
Beslutning:
P forhold og trafik ved
Der er udfordrende forhold på parkeringspladsen. Der
Østermarkhallen.
bliver kørt henover Kys og kør området og den blå
bane. Drøftelse af hvordan der kan etableres
Karen Svendsen fra
fortorv/blåbane på parkeringspladsen ved hallen,
Teknisk forvaltning
som er bekymret for, at eleverne vil bruge hallen til
deltager til dette punkt.
gennemgang.
Der kan også laves kantsten. Der er problemer med
Drøftelse af mulige
at skiltene på pladsen bliver drejet.
løsninger i forhold til
Karen orienterede at man enten skal lave
overgang ved
fodgængeovergang eller skolepatrulje udstyr på
Østermarken og tiltag på vejen. Det er hendes vurdering, at vi skal gå efter
parkeringspladsen.
patruljested.
Det blev besluttet.
Der tages kontakt til hallen om passage omkring
bygningerne.
At der arbejdes på at få opsat Stelere og tegnet hvide
striber.
At der bliver sat sømkantsten op ved den blå stribe.
Skiltene bliver opdateret og drejet.
Betaling til ændringer og skolepatruljeblink kommer
fra trafiksikkerhedspuljen.
Planerne er på dagsordenen til godkendelse på næste
møde start marts.
Der arbejdes på at handicapparkeringen bliver flyttet.

Punkt 2
Søren

Solveig

Næste skoleårs
planlægning:
-Timefordelingsplan
(denne gennemgåes på
mødet)
-Lektiehjælp/FF
Stillinger/status august
2022

Planen blev gennemgået der er sket justeringer på 5.
årgang hvor der skal være 60 timers madkundskab og
HD.
Planen blev godkendt.
Solveig gennemgik timerne til Lektiehjælp/FF og
grundlag for at om prioritering til 2 lærertimer.
Drøftelse af udbyttet af Lektiecafe timer. Bestyrelsen
indstilling er, at der på mellemtrinnet beholdes 1
lektiecafetimer og 2 som 2-lærertimer. Det indstilles,
at forslaget lægges op til drøftelse i
personalegruppen.
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Der er 2 timer i udskolingen. Indstillingen er her også,
at forslaget lægges op til drøftelse i
personalegruppen.
Der skal ansættes en pædagog i Vulkan. Sabine er
med i ansættelsesudvalget.
Pt skal der ikke ansættes lærere til sommer men en
barselsvikar. Thomas er med i ansættelsesudvalget.
Punkt 3
Søren

Punkt 4
Solveig

Punkt 5
Sabine

Princip fleksibel
klassedannelse
(til godkendelse fra
sidste møde)
Værdiregelsæt og
antimobbestrategi
(læse materialet)

Princippet blev godt med tilføjelse om at låsning skal
ske i uge 40. Tallet 3 fjernes fra klassetal.
Princippet blev godkendt.

Skolebestyrelsesvalg
(Jakob, Thomas, Lisbet
og Signe er på valg).
Tidsplan for valget
udleveres på mødet.

Signe ønsker genvalg
Lisbet ønsker at udtræde.
Thomas og Jakob overvejer frem til 9. marts om de
ønsker genvalg.
Bestyrelsen vil lave små videoer til Facebook på
næste bestyrelsesmøde.
Opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne kommer
til ”Åbenthus” arrangement med T-shirt og deler
flyvers ud.
Sabine laver opslag på Aula.

Overvej hvordan vi kan
finde kadidater til
bestyrelsen

Punkt 5
Heidi og Tina

Punkt 6
Or. formand
Skoleledelse
Medarbejdere
Elever

Fløjstatus – den gode
historie

Materialet blev gennemgået. Der skal laves nogle
tilføjelser om digital mobning bl.a.
Planen blev godkendt og materialet sættes op
ligesom forældrepjecen og lægges på hjemmesiden.
Det der lægges på hjemmesiden gælder indtil 31.07
herefter afventes udmeldinger fra ministeriet.

Det er dejligt at være tilbage i normale tilstande efter
restriktionerne er fjernet.
9. klasserne laver lige nu projektopgaver.
Formand: 2 klasser har meldt sig til Rynkebyløbet.
Skoledelsen: Vi er i gang med MUS samtalerne, der er
god stemning.
Madsalget i hallen er startet op igen. Automaten på
skole bliver fyldt op efter vinterferien.
Der har været 100 dags fest i BH-klasserne.
Der afvikles fastelavnsfest inden vinterferien i
indskoling.
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Nr 7

Punkter til
næste møde

Evt:

Der er faguge i fløj3, hvor bl.a 8. årgang får
førstehjælpsbevis.
I uge 10 taget 5 til regnskoven, som en del af
trivselsmidlerne
I uge 12 kommer der en tryllekunstner
På memeltrinnet kommer der en geolog d. 25.03.
Spørgsmål om hvordan det går med løbebanen. Der
er pt et tilbud på 1 mill, som der ikke er midler til
En bank som gerne vi bidrage ønsker modtages.
Status på SFO’en
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