
Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 11/11-2019, kl. 18:30 - 21:00 
Afbud: Maria og Helle. 
 
Behandlingssager/indstillinger 
1. Den Sammenhængende Børne og Ungepolitik 
Skolebestyrelsen er høringsberettiget og udarbejdede et høringssvar til ”Den sammenhængende Børne- 
og Unge Politik”, politikken kan ses i bilag 1 i sin helhed. Høringssvaret er vedhæftet som bilag 1.1.  
Generelt mener skolebestyrelsen, at politkken ikke er tilstrækkeligt konkret.  

 
2. Forslag til legater til uddeling til dimissionsfesten 
Skolebestyrelsen har på et tidligere møde aftalt at der skal i ndføres 2 legater, som skal uddeles til 
udvalgte elever på 9. årgang til den afsluttende dimission. Ledelsen har udarbejdet et forslag til,  hvordan 
udvælgelsen og proceduren til legater kunne foregå. Vi vil gerne give en belønning til den elev, der har 
udvist stort engagement for årgangens sociale trivselv og til den elev, der har arbejdet ekstra hårdt for at 
opnå en god faglig udvikling. Forslaget blev diskuteret og det tilrettede dokument kan ses i bilag 2. 
 
3. Henvendelse fra forældre vedr. klassekasse 
Formand og næstformand, Ann og Torben, har fået en henvendelse fra en forældre. Ann redegjorde for 
henvendelsens indhold, det drejer sig om indbetalinger til klassekassen og om en efterlysning af klarere 
regler og principper for hvad klassekassen man bruges til. 
Bestyrelsen diskuterede klassekassen. Flere oplever, at de arrangementer, som klasseforældreråd 
arrangerer, mest har til formål at skrabe penge sammen og ikke har fokus på, at formålet er at højne 
klassens generelle trivsel.   
Bestyrelsen besluttede at der på mødet i december arbejdes med at revidere pirncippet for klassekasse og 
et udarbejdelsen af et princip, der skal tydeliggøre hvad formålet er med et klasseforældreråd.  
Bestyrelsen vil også fastsætte dato for et fællesmøde mellem bestyrelsen og samtlige klasseforældreråd 
på skolen, vi forventer at mødet bliver i februar 2020. Mødet skal handle om klasseforældrenes rolle og 
således også bidrage til gensidig videndeling vedr. gode aktiviteter som klasseforældrerådene kan 
iværksætte. 

Orienteringssager 
4. Budgetorientering 2020 ved Solveig 
Solveig gennemgik kort udvalgte punkter fra budgettet: 
Børne-skoleudvalget har bl.a. besluttet at: 

 Talentklasser nedlægges 
 Elever må maximum være i modtagelklassen i et år mod tidligere 2 år. Det medfører, at der skal 

iværksættes kurser til de lærere, der fremover skal modtage tosprogede elever til deres klasse, da 
eleverne efter kun et år i modtageklasse højst sandsynligt har brug for ekstra faglig støtte.  

 Der spares stillinger væk blandt konsulenter/CPP 
 Driftmidler: Der skal udarbejdes en digitaliseringsstrategi, hvilket betyder, at det senere bl.a. skal 

besluttes hvilken type device, der skal bruges i skolerne enten chromebook eller pc’er. 
 Der tilbageføres midler til skolerne, det afgøres i december, hvordan pengene fordeles 
 Kvaliteten skal øges i indskolingen, det er endnu ikke besluttet hvordan. 
 Anlægsønsker: Øget vuggestuekapacitet i Aars: Det medfører at børnehave/vuggestue på 

Østermarkskolen til næste sommer bliver en realitet,  vuggestuen forventes klar i september 2020. 
 

Flere detaljer kan ses på kommunens hjemmeside i referatet fra børne-/skoleudvalget. 
 
Ad. 5. Dialogmøde med politikerne d. 5/11 2019 ved Ann og Torben 
Ann, Torben og Solveig har været til dialogmøde med forvaltningschef og børneskoleudvalg. Der var bl.a. 
oplæg om udvalgets inspirationstur til London. Politikerne indstiller at skoler og dagtilbud arbejder videre 
med fx forventningsafstemning mellem børn, forældre og skole, netværk blandt institutionerne, højnelse af 
det faglige niveau i indskolingen og andre projekter. Der opleves en meget lille grad af dialog på mødet.  
På dialogmødet blev det også fortalt, at der tilbageføres et antal kroner til samtlige skoler i kommunen på 
baggurnd af, at der er brugt færre penge til inklusion dette år. Pengene fordeles ligeligt mellem de 12 
skoler.  

 



 
6. Tillæg til forretningsorden for skolebestyrelsen på Østermarkskolen ved Torben og Karen B. 
Skolebestyrelsen vil gerne optimere informationsgangen til og fra bestyrelsen, det ønskes fx at det er 
lettere for forældre at få øje på dagsordener og referater, og at forældre ved, hvem de kan henvende sig til 
i bestyrelsen. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til den almindelige forretnigsorden for 
skolebestyrelsen.   
Tillægget tilrettes, og vi afprøver vores nye strategi om at levere hurtigere og lettere tilgængelig 
information til skolens forældre om skolebestyrelsens arbejde. Signe laver et opslag på Aula som linker til 
referatet. Tillægget kan ses i bilag 5. 

Punkter til dagsordenen til næste møde: 
 Decembermødet: revidering af princip for klassekasse og nyt for klasseforældreråd – mødet starter 

kl. 17:30 og afsluttes med enjulefrokost. 
 Forslag til ordensregler på Østermarkskolen  

Evt. 
Aula – der kan endnu ikke laves tilmeldinger i Aula, som kan håndtere elevernes valg til fx 
lektiecafeværksted o.lig. 
Sundhedsplejerske – vi har pt en løst tilknyttet, som kun varetager ”skal-opgaverne”. 
Skole/hjemsamtaler – det er frustrerende at man skal være mega hurtig for at få en tid, der passer ind i 
forældrenes arbejdstid. Ledelse og lærertillidsrepræsentant tager det med til næste års planlægning, så vi 
finder en god løsning. 

Meddelelser 
a) Formand – intet nyt som ikke allerede er nævnt 

b) Skoleledelse: 

 Ferieplanen for kommende skoleår udleveret. 
 Grundskoleindberetning er afsluttet, ledelsen skal  hvert år indberette alt om undervisningen til 

undervisningsministeriet, så det sikres at alle krav overholdes.  
 Der har været afholdet et samarbejdsmøde med Aars Skole på ledelsesplan, hvor vi udvekslede 

gode ideer 
 Aula er en udfordring som vi arbejder meget med, DK som er lærer her hos os, er blevet 

superbruger i kommunen, det er dejligt. 
 Skolernes motionsdag blev afviklet i mega dårligt vejr, men vi er glade for at have været med. Et 

par forældre har undret sig over at vi deltager i et indsamlingsprojekt, vi regner med at dette var 
kun den ene gang. 

 På onsdag er der Åbent hus for kommende elever til 0. kl og deres forældre. Skolebestyrelsen er 
også tilstede. 

 Uddannelsesparathedsvurderingerne på 8. årgang er afsluttet, der er igen i år en del elever, der 
ikke kan erklæres for uddannelsesparate. 

 8. årgang og deres forældre har været til uddannelsesaften på VHG 
 Klassedannelsesprocessen på 7. årgang blev afsluttet lige før efterårsferien. Der har været 

henvendelser fra et par forældre, som ønskede et klaseskifte for deres barn, kun en enkelt elev har 
skiftet klasse.  

 Skolens ansøgning om at indføre karakterer i slutningen af 7. kl. har været behandlet i børne-
/skoleudvalget og er nu sendt videre til undervisningsministeriet 

 
c) Elevrepræsentanter – intet nyt 

d) Medarbejderrepræsentant: 

 Aula fylder meget blandt personalet, men mange nævner ”at det nok skal blive godt” 
 Mange klassetrin har pt gang i skole-/hjemsamtaler 



 Der har været afholdt succesfuld fjøjfest i fjøj 2 og Ø-LAN i fløj tre, her var der i år sat aktiviteter i 
gang for at få flere piger med og det lykkedes 

Tak for i aften! 
  

Bilagsoversigt: 
Bilag 1 Den sammenhængende Børne- og Unge Politik 
Bilag 1.1 Høringssvar til ovenstående 
Bilag 2 Tekst til legater 
Bilag 4 Budget 
Bilag 5 Tilllæg til forretningsorden 
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