Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. august kl. 18:30 – 21:00
Afbud/fraværende: Oana, Sabine
Dagsorden:
Behandlingssager/indstillinger
0. Præsentation og velkommen til nye medlemmer i skolebestyrelsen (SØK)
Præsentation af de nye medlemmer Søren og Heidi.
00. Forslag til forretningsorden præsenteret.
Det endelige forslag præsenteres på næste møde til vedtagelse.
1. Konstituering af ny skolebestyrelse (ved Torben – næstformand fra sidste periode) - valgperiode
for nye medlemmer Oana, Sabine og Thomas.
Torben blev valgt som formand enstemmigt.
Lisbeth blev valgt som næstformand enstemmigt.
Signe vil gerne forsætte med at lave ”forældrespisesedel”
2. Høringssvar vedr. ferieplan for skoleåret 2021 – 2022 (bilag) (SØK)
Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslaget.
3. Høringssvar til budgetalternativer (bilag) (SØK) Der gives alene svar på de områder der hører
under Børne og Familieområdet. For hvert svar skal der udfyldes et skema med bestyrelsens
høringssvar.
Der blev lavet høringssvar til alle punkter. (Se bilag)

4. Deltagelse i Dialogmøde med Børnefamilieudvalget den 20/8 kl. 19:00 – 21:00 (SØK)
Mødet er aflyst pga. Corona.
5. Møderækken og tidspunkt for møderne i skoleåret 2020/2021(SØK)
Det fastholdes med rullende dage mellem mandag, tirsdag og onsdag.
Mødestart rykkes frem til kl. 17.30 – 20.00.
Datoer bliver 16.09, 05.10, 03.11, 02.12, 11.01, 10.03, 03.05, 09.06
6. Suppleanter til skolebestyrelsen (Torben)
Signe laver en opfordring i sit skriv om at melde sig som suppleanter til bestyrelsen.
Torben og Solveig laver en ”spiseseddel” og almen.
Kontakt fordelingen blev:
0. Jakob
1. Sabine
2. Signe
3. Lisbet
4. Oana
5. Torben
6. Thomas
7. Lisbet
8. Signe
9. Torben
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7. Evt. pris til lærer (Torben)
Efter lidt snak, blev det vedtaget ikke at arbejde videre med forslaget og søge midler.

Orienteringssager:
6. Et nyt skoleår – status (Søren og Solveig)
Første skoledag, antal indskrevne elever oa.
Elevtallet er steget en lille smule.
Lauri er blevet LBO leder på Tooppedalsskolen.
Corona har præget skolestarten meget. BH klassernes forældre måtte blive ude.
8. Kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer den 8/10 kl. 18 – 20 Aalestrup (SØK)
Solveig undersøger, hvor mange pladser skolen kan få.
9. Corona – praksis på Østermarkskolen (Tina og Heidi)
Eleverne har nu alle deres fag. Der er ikke vaskehaller mere, men der bruges sprit ved start og skift,
båder hænder og inventar. Eleverne mangler de lange pauser. SFO er stadig delt i årgange.
Meddelelser
a) Formand

b) Skoleledelse
c) Elevrepræsentanter (ikke valgt endnu)
d) Medarbejderrepræsentant
Evt.
Punkt til næste Gang forventningsafstemning til årsplaner og elevplaner
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