
Skolebestyrelsen - Østermarkskolen 

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. september kl. 17:30 – 20:00 

- Vi begynder mødet med at spise en bid brød sammen. 

 

 

Afbud/fraværende: Thomas 

Velkommen til Oana og Sabine. 

Signe kom senere 

Mødet startede med præsentation af Oana og Sabine. 

 

Dagsorden: 

Behandlingssager/indstillinger 

1. Forretningsorden til godkendelse (se bilag) 
- der ønskes ændringer til § 19 stk. 3, Referatet godkendes ved mødets afslutning 
Stk. 4 og 5 slettes  
Under punkt 6  Dagsorden gøres tilgængeligt på Aula. Resume gøres tilgængeligt på Aula, hvor der skal står 
hvornår næste møde finder sted/ referat på Hj. 
- herunder forskellige underudvalg (udvalg i forhold til trivselsmåling/aktiviteter/trafik) Udvalget til 
trivselsmålingen får flg. Medlemmer: Lisbeth, Sabine, Signe og Solveig 
Til aktiviteter er flg. Medlemmer. Oana, Torben, Jakob og Søren. 
Trafik udvalget består af. Thomas, Torben og Solveig. 
- forslag om deltagelse på Skype/Facetime ved fravær (SØK)  
Der var enighed om, at det ikke skal være en mulighed under normale forhold. 
 

2. Forslag til årshjul for bestyrelsen (se bilag) (Torben) 
Det blev besluttet at Solveig og Torben laver et mere overskueligt udkast til næste møde, som er  basseret 
på Østermarkskolens faktiske forhold 
  

3. Arbejdslørdag – forslag d. 14/11 (temaer kunne være holddannelse, antal elever i klassen, 
Inklusion/AKT) (Torben) 
Det blev besluttet at afholde dagen d. 7.11 fra kl. 9 – 14. 
Ønsker til temaer er: elevtal i klasserne, klassetrivsel, hvad har vi lært af Corona, holddannelse, 
undervisningsdifferentiering, skolehjemsamarbejde, konflikthåndtering. Solveig og Torben laver oplæg til 
dagen. 
 

4. Deltagelse i kursus for nye medlemmer på Forvaltningen den 8/10 kl. 18 – 20 (SØK) 
Sabine, Torben, Signe, Lisbeth, Jakob, Oana og Søren. 
 

5. Deltagelse i generalforsamling skole/forældre (Torben) 
Det er den 21. til 22. nov. Der er ingen deltagelse fra skolen i år. 
 

6. Møde med klasseforældreråd – evt. inden bestyrelsens arbejdslørdag (Torben) 
- opdeling Der holdes møder fløjvis med de enkelte klassers forældreråd af en times varighed. 
- temaer Principper for skolebestyrelsens og forældrerådenes arbejde. 
Solveig og Torben laver et oplæg til indhold på møderne. Dato bliver d. 21.10 kl. 17. – 18. 
Kontoret får skabt et overblik over de forskellige råd. Der laves en oversigt over gældende principper på 
hjemmesiden. 
 

7. Deltagelse på forældremøder 1. årgang, 4. årgang og 7. årgang – talepapir Årsberetning (se bilag) 
(Torben) 
Det blev besluttet at tale ud fra Årsberetningen. Derudover er det vigtig, at fortælle om muligheden for at 
blive suppleant til bestyrelsen. 
4.a d. 8.10 tager Signe, 4.b er Signe d. 6.10, 4. C d. 23.09 Tager Oana og Tina støtter. 
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Torben og Lisbeth tager 7. årgang når der kommer datoer 
Sabine og Torben tager 1. årgang. Når der kommer datoer. 
 
 

Orienteringssager: 
8. Udeområder – kommende møde med interessenter (Torben) 
Der holdes et møde for forskellige intersenter for udvikling af udenområdet omkring Østermarken både 
trafikale og socialt. Målet er at starte en forening, som kan samle projekterne. 
 
9. Budget (SØK) 
SRA gennemgik en status af budgettet 
10. Corona (SØK) 
Solveig har lavet et opslag på Aula. Der er god opbakning fra forældre og børn. 
11. Trivselsmålinger (SØK) 
12. Dagsorden til dialogmøde i oktober (Torben) 

- Fordeling af inklusionsmidler 
- Udsættes til næste møde. 

 

 

 

 

 

Meddelelser 
a) Formand 
IAB 
b) Skoleledelse 
Solveig delte en liste med de aktuelle børnetal ud. 
Der er 2 langtidsyge blandt medarbejderne. 
SRA fortalte om brobygning, skemaopdatering, Lederudvikling og pædagogisk dag om fagligt løft. 
c) Elevrepræsentanter (ikke valgt endnu) 
 
d) Medarbejderrepræsentant 
Der afvikles forældremøder og fokus på den gode skoledag. 
 

 

Evt. 
 
Næste gang: 
Forslag om skolepatrulje ved Ford (Oana) 
 
Lisbeth S. Jensen Thomas Pedersen Søren Rasmussen 
 
Signe Skriver Jakob Skov Andersen         Solveig Ø. Kristensen 
 
Torben Nørgaard                Tina Gabel  Heidi Winther 
 
Sabine Kristensen              Oana Bernlow 


