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                          Februar 2021 

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde d.9. februar kl. 18:30 – 21:00 

 

  

Fravær
ende: 

Oana var med virtuelt fra kl 20.00 

Dagsorde
n: 

 Beslutningspunkter: Tid 

Punkt 1. 
 
Sabine 

Rammesætning og 
mødetidspunkt fremover 
 

Det blev besluttet at referaterne bliver afsluttet 
på møderne. Det er godt med tidsangivelser og 
den nye skabelon for dagsorden. 
Det blev besluttet, at møderne fremadrettet 
begynder kl. 18.30 og slutter senest 21.00 
 
 

10 
min 

Punkt 2.  
 
Søren 

Næste skoleårs 
planlægning: 
Timefordelingsplan 
 
 

 
Blev udsat til næste møde. 
 

20 
min 

Punkt 3. 
 
Solveig 

Årshjul for 
skolebestyrelsen 
 

Oplægget til årshjul blev godkendt. Med en 
bemærkning om, at skolehjemsamarbejdet for 
indeværende år blev rykket frem, som punkt til 
næste møde. 
 

10 
min 

Punkt 4. 
 
Søren 

Skolepatrulje – sikker 
trafik 
 

Der er ikke noget nyt, men vi forsætter 
indsatsen med øget fokus. Der rettes 
henvendelse til kommunen om oprettelse af 
skolepatrulje. 
Der er meget pres på parkeringspladsen og 
bekymring for når Børnehaven åbner. 
Der er observeret flere eksempler på forældre 
som ikke overholder parkeringsregler. 
Det blev besluttet at søge råd og vejledning hos 
politiet og kommunen. 
Undersøgelse om hvad ”gå-bus” princippet går 
ud på. 
Punktet kommer på igen på næste møde’. 

10 
min 
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Punkt 5. 
Søren og 
Solveig 
 

Budget 2021 
Søren og Solveig 

Søren gennemgik status. Der er brugt penge på 
fornyelse af div. Abonnementer og afgifter til 
Copydan.  
Solveig gennemgik præmisserne for regnskabet 
fra 2020, som er ved at blive politisk behandlet. 
 

15 
min 

Punkt 6. 
 
Søren 

Revidering af princip for 
klassedannelse 
 
 

Søren gennemgik de gældende principper. 
Det skal ændres at det er klasselæreren og ikke 
kontaktlæreren, som er kontaktperson. Der 
skrives ind, at der skal afholdes elevsamtaler i 
processen. 
At information om klasseskiftet ikke må ske en 
fredag. 
 
Der skal laves en evaluering af forløbet i det 
kommende skoleår. 
 
Princippet er godkendt med de ovennævnte 
tilføjelser.  

15 
min 

Punkt 7. 
 
Sabine 

Anvendelse af IT i 
Vulkanen tilføjelse mht 
SFO 
 

Der har været en del forældrehenvendelser. IT- 
principperne sendes ud til alle. Det blev 
understreget at bestyrelsen ikke er i mod Ipads i 
SFO’en. 
Solveig kontakter Jan 

10 
min 

Punkt 8. 
Sabine 

Nyt bestyrelsesmedlem 
 

Da Torben er trådt ud, er der behov for nye 
medlemmer. Punktet bliver udsat til 
bestyrelsesmødet d. 12.04. den reelle 
valgproces går i gang herefter. 

10 
min 

  Orienteringspunkter  
Punkt  9. 
Søren 

Byggetilladelse legeplads 
 

Vi har fået byggetilladelse til legeplads områderne, 
arbejdet med opførelsen starter når der er plads på 
området. Søren viste tegninger af tårn og 
multibanen 

10 
min 

Punkt  8. 
Søren 

Evaluering af rammeplan for 
nødundervisning 
 

Rammeaftalen for nødundervisningen har fungeret.  
Der er et ønske om, at der sker en 
forventningsafstemning imellem skole)( forældre. 
 
Undervisningen er blevet udviklet under perioden. 
Det er godt, at klasserne får flere forskellige lærere 
og fag. Der har været mange forskellige slags 
forældrehenvendelser. 
 

15 
min 

Punkt 9. 
 

Genåbning af skolen  
 

Det er været udfordrende med sene udmeldinger fra 
regeringen. Skolen var klar mandag morgen til trods. 

5 min 



ØSTERMARKSKOLEN 
Østre Boulevard 41, 9600 Aars  

Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk 
 

 3 

 
SØK 

Børnene er glade for at komme i skolen. Har savnet 
hinanden. 
Det er umiddelbart alle børn, som er mødt ind. 
Opfordring til lærerne i de hjemsendte klasse om at 
være opmærksom på mistrivsel. 
Der mangler information fra SFO’en om 
genåbningen. 
 

Punkt 10. 
SØK 

Næste skoleår  
Indskrivningstal 
(se bilag) 
 

Der er indskrevet 51 elever til kommende 
børnehaveklasser. PT er der til 2 klasser. 

5 min 

Punkt 11. Evt. 
 

  

 

 

 


