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

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde d. 9. juni kl. 18:30 – 21:00
Vi begyndte mødet med at spise en ”Tapas tallerken” sammen
Fraværende: Oana,
Dagsorden:
Punkt 1.
Sabine

Punkt og forberedelse
til mødet:
Suppl.valg til bestyrelsen
(or)

Punkt 2.
Sabine

Årsberetning
(or)
Sabine kommer med et
oplæg

Punkt 4.
Søren og
Sabine

Opfølgning i forhold til
”løbebane”.

Beslutninger:

Tid
10 min

Der har været 3 henv. En trak sig og Lone
Jensen blev valgt. Hun har 2 børn på
skolen og et på vej. Som suppleant, blev
Kirsten Trend Kristensen valgt.
15 min
Sabine er ved at lave et oplæg. Der blev
spurgt til input. Et Tema har været Corona,
øget samarbejde, opførelse af
børnehaven, ændrede parkeringsforhold.
At elevrådet ikke har deltaget så meget i
år. Der er ligeledes arbejdet med
principper. Udearealerne.
15 min
Der har været kontakt til Hallens
bestyrelse 2 gange. Først med en
orientering og siden en
forventningsafstemning. Sabine har også
været i kontakt med Hallens inspektør.
Der arbejdes videre med projektet.
Der laves oplæg til mødet i sept.
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Punkt 5.
Solveig

Næste skoleår or.
punkter:
Stillinger
Skemaer
Plan for
skolebestyrelses-møder
(udleveres på mødet)
Dimission

Punkt 6.
Solveig

Trivselsmidler fra
Ministeriet – hvad er disse
anvendt til.

10 min
Der er slået et årsvikariat og 3 faste
stillinger op. Stillingerne er opstået fordi,
Det er en politisk prioritering af fagligt løft
og flere vejleder, der kommer fire 7.
klasser til næste år. Der er samtaler på
mandag og onsdag.
Solveig og Søren Har været på
Skemakursus, skemaet er snart klart.
Plan for bestyrelsesmøder blev godkendt,
det blev aftalt, at mødes lørdag d. 30. okt,
til Temadag. Fra kl. 9 – 14.
Dimissionen bliver afholdt for alle klasser
på en gang tirsdag d. 22. juni. Der må ikke
synges og klasserne bliver opdelt. Det er
fra 16 – 17.30.
Møde med kommende forældre fra
Vestrup på onsdag d. 16 kl. 16.30.
Der afholdes ligeledes forældremøde for
kommende 0. kl.
10 min
Der er købt bordtennisborde, sjippetorve, div.
Forplejning.
Elevrådet har været involveret i at koordinere
ønskerne fra klasserne.
Der har været ture til klatrepark, ude at spille
golf, klatretur, Hjortdal og klappe dyr, tur til
Roldskov, naturlegepladsen i Arden,
Teambuilding med mere.
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Punkt 7.
Sabine

Parkeringsforhold ved
skole/børnehave/vuggestu
en.

Punkt 8.
Medarbejder
repræsentanter

Den gode historie fra
skole/SFO

Punkt 9.
Næste gang

Princip for:
 sociale arrangementer
på skolen.
 Dansk som andetsprog
 Trivsel

Punkt 10.
Meddelelser:
a) formand
b) skoleledelse
c) elever
d)
medarbejdere

5 min
Der er udfordringer med P-pladsen ved skolen
dagligt. Der er skrevet til forvaltningen om
problemet. Der er kommet henvendelser fra
forældre, som er utrygge ved at lade børn gå
eller cykle i skole på parkeringspladsen pga.
meget trafik.
Det blev foreslået, at det undersøges om
antallet af P-pladser for personalet kan
udvides. Måske en ide med en konkurrence
blandt klasserne, om ”selv komme i skole”.
De ”blå baner” som man har ved hallen virker
godt, det er også en mulighed. Evt. som en del
af løbebanen rundt på skolen.
6. klasserne har været på minihytteture.
Klasserne har været meget på udflugt pgatrivselsmidlerne.
Prøverne for 9. klasserne er kommet godt i
gang.
Håb om at SFO’en fastholder de mange gode
ture ud af huset, efter skoleferien.
Der er ønske om at SFO’en deltager i
bestyrelsesmøderne en gang imellem
fremover
Punktet udsættes til næst skoleår.

10 min

Formand:
Der har været møde med SFO’en om
forskellige forhold bl.a. om kommunikationen
med forældre og opstarten af MiniSFO’en.
Ønske om at Jan kommer på næste møde.
Skoleledelse:
Eleverne skal nu komme i af få døre efter krav
fra rengøringen.
Det er ved at blive undersøgt om SFO må
blande elever i ferien.
Kontoret er i gang med at afslutte året. De
ansatte trænger til ferie god afslutning på
skoleåret.
Læringsfestivalen er aflyst.
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Medarbejderne.
9.kl er i gang med afgangsprøver og holder
sidste skoledag d. 21. juni. Karamelkast
foregår klassevis.
Alle ser frem til sommerferien.
Punkt 11
Evt.

Spørgsmål om hvordan testresultater
formidles til forældrene. Ønske om en form
for standardisering af formidlingen.
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