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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 4. maj kl. 18:30 – 21:00 

Fraværende: Jacob, Lisbeth. 
Dagsorden: Punkt og forberedelse til 

mødet: 
Beslutninger: Tid 

Punkt 1. 
 Solveig 

AKT lærer Kristina W deltager 
under dette punkt. Kristina vil 
orientere bestyrelsen om 
trivselsarbejdet på 
Østermarkskolen på 
elevniveau og på 
klasseniveau. 

KW fortalte trivselsarbejdet på skolen. Der 
er en del børn som ikke trives i folkeskole 
generelt. Inklusion handler ikke om ”nogen 
børn” men om alle børn. Der er 2 lærere 
med AKT uddannelsen som er 
inklusionsvejledere, der er en mere på vej.  
Der arbejdes med social guidning for den 
enkelte elev. En metode er bl.a. 
”bombekurser” hvor man lærer at styre sin 
indre bombe.  
Der arbejdes også med hele klasser og 
deres gruppedynamikker. 
AKT-lærerne kommer også på besøg på 
forældremøder f.eks. i 0. kl.  
Oplægget sluttede med gruppearbejde om 
et fiktivt dilemma. 
Forældre opfordres til at kontakte klassens 
team, som har mulighed for at involvere 
inklusionskonsulenten, hvis man oplever, 
at ens barn ikke trives. Hvis det ikke 
hjælper, er næste trin skolens ledelse. 
 

90 min 

Punkt 2.  
Sabine 

Principper for skole/hjem 
samtalerne og skole/hjem 
samarbejdet fra sidste møde. 
Bilagene læses og drøftes til 
mødet. 
(bilag vedhæftet) 

Sabine gennemgik de ændringer, som der 
blev enighed om på sidste møde. 
Principperne blev godkendt med en 
tilføjelse om, at forældre kan henvende sig 
til barnets klasselærer/faglærer, hvis man 
oplever mistrivsel. Forældrerådene skal 
inddrages mere. Solveig laver rettelserne. 
Der følges op på om der er klare 
udmeldinger om elevplaner i de forskellige 
klasser.  
 

15 min 

Punkt 4. 
Søren 

Opfølgning i forhold til 
”løbebane”. 

Der har været kontakt til tekniks 
forvaltning om en afklaring af råderetten 
over skolens boldbaner. Det er skolen som 
bestemmer over arealerne. Det er 
politikkerne som ”ejer” jorden. Der er 
ingen planer, så planerne om løbebanen 

15 min 
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går videre. Det er stadigvæk en god ide, at 
mødes med halbestyrelsen. Der skal laves 
en konkret beskrivelse af projektet. 
Punktet sættes på dagsorden til næste 
møde. 
 

Punkt 5. 
Søren 
 

Orientering økonomi Søren gennemgik status pr 31.03. der er 
brugt 22 % det er fint.  

15 min 

Punkt 6. 
Solveig 

Orientering – status lejrskole 
6. klasserne 

Det er vedtaget, at 6. kl. kommer på 
lejrskole i uge 43 i næste skoleår, som 7. kl. 
Det gælder alle 4 7ende klasser. Der 
afventes en sidste udmelding om mulighed 
for afvikling inden sommerferien. 
 

5 min 

Punkt 7. 
Medarbejder 
repræsentanter 
 

Hvad sker der af spændende 
ting på skolen 

TR/AM: personalet ligger vandret for at 
skabe en god hverdag for eleverne. Der er 
fokus på hvordan de tilførte Corona 
trivselsmidler kan bruges bedst muligt 
inden sommerferien. Hver klasse kan 
komme med ønsker. 
 

10 min 

Punkt 8. 
Næste gang 
 
 
 
 

Princip for: 

 sociale arrangementer på 
skolen. 

 Dansk som andet sprog 

 trivsel 
 

Oana, Signe og Solveig laver udkast.  

Punkt 9.  
Meddelelser: 
a) formand 
b) skoleledelse 
c) elever 
d) 
medarbejdere 
 

 Skoledelse: Der har været afviklet skriftlige 
prøver hvor elever skal møde kl. 8 til 
morgenmad. Prøverne foregår i Hallen. 
Mini-SFOen er startet op d. 3, maj. 
Det er endnu ikke afgjort hvordan skolen 
skal starte op igen efter d. 6. maj. 
Der usikkerhed om der må afholdes 
Dimissions fest. 
Der er sendt besked ud om supplerende 
valg til bestyrelsen. 
Der er 2 personaler som er langtidssyge-
meldt. 
Medarbejder: der er travlhed om prøver og 
skolehjemsamtaler, nationale tests. 
 

 

Punkt 10 
Evt. 

   

 


