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

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. august 2021
Fravær.

Oana, Solveig

PKT:

Punkt og forberedelse til
mødet:

Beslutninger:

Tid

Pkt. 1

Velkomst
Velkommen til nyt medlem Lone
Konstituering af bestyrelsen

Velkommen til Lone som nyt medlem af
bestyrelsen.
Sabine forsætter som formand.

10 min

Forretningsorden gennemgås – evt.
ændringer tilføjes

Stk. 3. 4. og 5. slettes. Det skal indføres, at
referatet godkendes efter afslutning på hvert
møde. Forretningsorden godkendes på næste
møde med rettelser. Efter godkendelse bliver
forretningsorden lagt på hjemmesiden. Udkast
laves af kontoret.
0. Jakob
1. Jakob
2. Sabine
3. Signe
4. Lisbet
5. Oana
6. Signe
7. Thomas
8. Lisbet
9. Thomas
Det blev besluttet at de enkelte medlemmer
selv kontakter de forskellige årgange på Aula.
Der laves link til principperne. Hjemmesiden
bliver opdateret.

10 min

(Søren)
Pkt. 2.
Formanden

(vedlagt som bilag)
Pkt. 3.
Solveig
(Søren)

Bestyrelsens tilknytning til klasser i
dette skoleår
Skal fordelingen fra sidste skoleår
gælde (med oprykning):
0.årg. Jakob 1.årg ?
2.årg Sabine, 3.årg Signe
4.årg Lisbet 5.årg Oana
6.årg ?
7.årg Thomas
8.årg Lisbet 9.årg Signe
Deltagelse på forældremøder i 0. 4.
og 7.årgang
Hvem deltager på disse?

Forældremøder
0. datoer kommer
4. Datoer kommer
7. D. 26.08
Der spørges efter talepapir, kontoret finder det
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15 min
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Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk
Pkt. 4
Forældrerådets indkaldelse:
Formand Hvilke temaer og hvornår?
en
Overvej dette til mødet.

Mødet skal være i nov.
Temaer:
Klassekasse, erfaringsudveksling, samarbejde
mellem forældre og lærere.

15
min.

Pkt. 5.
Søren

SRA orienterede.
-Der har været en stor lønudbetaling 1.08 pga 6.
ferieuge.
-Der er købt mange materialer ind lige efter
ferien.
-Inventar er høj pga ny 7. kl og flytning af
personale og 4 nye ansatte.

10
min.

Budget or.
(bilag udleveres på mødet)

Pkt 6.
Solveig

Ferieplan til høring for skoleåret
2022/2023
(bilag vedhæftet)

Bestyrelsen godkendte forslag.

10
min.

Pkt. 7.
Medarbejdere

Den gode oplevelse med en klasse.

Det er dejligt at se klasserne sammen igen. Der
er liv og glade dage i pauserne. Eleverne kan nu
også komme i faglokalerne og blandes på
årgange i valgfagene.
Eleverne er meget glade for den nye multibane.
Det er gået fint med de nye 4. og 7. kl, som har
skiftet fløj.
Fløj 3 har haft kontaktgruppetime for første
gang i et år.

10
min.

Pkt. 8
Formanden

Årshjul fra tidligere.
Er der yderligere emner/temaer der
skal med på oversigten?
Indtænkning af SFO deltagelse ca. 1
gang pr. kvartal.

Der er ønske om at SFO deltager fast i Sept. Og
jan. Mødet. Mulighed for indkaldelse ad hoc
Det skal rettes med 0. 4. og 7. kl forældremødet
er med deltagelse. Begge steder.
Arbejdsdag for SB afholdes i okt.
Der skal skrives ind at der er åbent hus i okt. Og
marts. Datoer skal kommer fra skoleårets start.

15
min.

Der er sendt informations skrivelse ud i 6.
klasserne og Søren har været rundt i alle
klasser. Der er tilmeldingsfrist d. 24.08
Opfølgning på næste møde.

10 min

(bilag vedhæftet)
Pkt. 9
Søren

Status skolepatrulje
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Pkt. 10
Solveig

Opstart skoleår
Pæd weekend for medarbejdere (1.
og 2. oktober) – kan vi lukke skolen
kl. 13:00?
Arbejdsdag for bestyrelsen den
30/10 kl. 9 – 14 – hvem vil være med
til at se programmet/evt. ændre fra
sidste skoleår?

7. B går til kl 15 resten holder fri kl. 14.
0. – 3. kl kan blive passet i SFO’en fra kl. 13. Ikke
umiddelbart tilslutning fra Bestyrelsen. Juraen
skal undersøges nærmere til næste møde. Hvad
med de børn 0. til 3. som ikke er i SFO?
Solveig, Signe og Sabine laver program til
arbejdsdag d. 31.10

Pkt. 11
Or. fra
Formand
Skoleled
else
Medarb
ejdere
Elever

Formand:
Der er kommet invitation til landsmøde i
Skole og forældre. Det er den 19. og 20 nov.
Lone og Sabine vil gerne deltage.
Skoleledelse:
Vi kommet godt fra start. De er ansat 4 nye
lærere. Og nogle vikarer.
Medarb. Der er ved at blive startet
legepatruljer.
3. årgang er med i et cykelprojekt.
Generelt arbejdes der med trivslen i alle
årgangsteams.

Pkt. 12
Evt.

Der blev spurgt ind til problemer omkring
trafikken ved hallen før sommerferien. Der
følges op på indsatsen fra før
sommerferien.
Der er bliver spurgt ind til, hvor mange
gårdvagter der er ude pr. frikvarterer. Der
er cirka 7 voksne ude ad gangen. Er gule
veste en mulighed?
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10
min.

