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Østervangsskolen 
 
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 26-08-2019 kl. 17.00-19.00 

  

Mødeleder: Thomas Winther. 

Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt 

Afbud fra: Keen Frisk – Mette Vinther 

deltog som suppleant. 

Fra Elevrådet deltog: Ikke valgt endnu.  

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

 

1. 

 

 

Valg af dirigent 

 

Herunder præsentation af Anna Margrethe, nyansat 

viceskoleleder 

 

  

Thomas. 

 

2. 

 

Siden sidst 

 

  

10 

 

  

Elevråd 

   

Der er endnu ikke valgt elever til 

skolebestyrelsen – forventes på 

plads til næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

  

Medarbejderrepræsentanter 

 

   

Der er ikke kommet noget ind 

  

Formanden 

 

   

Ikke noget nyt at berette 

  

Ledelsen 

   

Vi er kommet godt i gang med et 
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 nyt skoleår og Anna Margrethe er 

kommet godt i gang. Der er nogle 

huller i ledelsens 

arbejdsfordeling da to er rejst 

og kun én er kommet til. 

PN deltager i forældremøderne 

og har blandt andet bedt om 

taletid for at fortælle om de nye 

regler for fravær m.m.. Herunder 

skolens fraværspolitik og 

fraværstelefonen. 

Skolegårdens renovering 

iværksættes i uge 37. 

Skilt ved vejen er endnu ikke 

opsat – byggetilladelsen er ikke 

helt i hus, men på trapperne. 

Valgholdene for 4.-6. årgang er 

sat i gang. Der er lidt bump på 

vejen, men vi tager dem som de 

kommer. 

 

 

3. 

 

 

Specialområdet 

 

 

Byrådet har taget beslutninger om omorganiseringen af 

specialområdet i Randers Kommune. 

Drøftelse af de konsekvenser det får for vores personale og 

det fritidstilbud vi kan tilbyde.  

Brev til Byrådet omdeles på mødet.  

 

 

20 

 

SKB tilslutter sig formandens 

udkast – dette fremsendes til 

Byrådet. 

Der skæres godt 25% af 

ressourcerne til fritidstilbuddet 

– på såvel normering som på 

materialer. PN redegjorde for 

baggrunden og de udfordringer 

beslutningen har for 

Specialafdelingen på 

Østervangsskolen. 
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4. Udeområder og ombygning på 

ØST 

 

Fast punkt så længe vi bygger til og om. 

Orientering om udeområder, byggeri og planen for renovering af 

skolen. 

 

10 Den nye legeplads renoveres fra 

uge 37 og forventes færdig i uge 

43. 

Billedkunst m.m. forventes 

færdige i uge 36 – og N/T 

igangsættes renovering i uge 38. 

 

5.  

 

Suppleringsvalg til 

skolebestyrelsen 

 

 

Der er udsendt en invitation og en tidsplan vedr. valg. 

Det er nu vigtigt at vi får vores kandidater til at komme til 

opstillingsmødet.  

Drøftelse  

 

 

10 

 

 

Der mødte 3 kandidater op og 

dertil er der 2, der har 

tilkendegivet kandidatur. 

Der er deadline for at stille op 

indtil d. 6. september. 

 

 

6.  

 

Elevtoiletter 

 

Orientering og evt. besigtigelse af elevtoiletter 

 

 

10 

 

PN har sammen med 

elevrådsrepræsentanter indkøbt 

hylder, plastikblomster og 

billedrammer. Disse er nu opsatte 

– af skolelederen selv – på 

toiletterne. 

Nu afventes det, at der sættes 

billeder i rammerne, hvilket er 

pålagt de enkelte klasser. 

 

 

7. 

  

 

Bad efter idræt 

 

 

Vi har fået en forespørgsel fra 6. årgang vedr. bad efter idræt, 

når idræt ligger sidst på dagen. 

 

 

5 

 

6. årgangs idrætsundervisning 

ligger fra 12.30-14.00, hvilket har 

åbnet for snakken om de så må 

springe badet over. 

Bestyrelsen har vedtaget 

principper for badning efter 

idræt. Disse principper 

fastholdes – derfor ændres der 

ikke ved beslutningen om, at alle 

skal i bad efter endt 
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undervisning. 

 

  Tak for i dag til elever    

 

7. 

 

Rengøring i sommerferien 

 

I personaleområderne på skolen gøres der ikke rent i perioden 

fra uge 27 til uge 33. 

Det bliver noget uhumsk, når vi samtidig har en forventning om 

at personalet er på arbejde i de uger. 

Hvad kan vi gøre? 

 

 

10 

 

PN sammensætter et skriv, der 

fremsendes efterfølgende. 

 

8. 

 

Kontakter til de forskellige 

klasser  

 

 

Forslag til fordeling af bestyrelsesmedlemmer omdeles på 

mødet.  
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Der er fordelt – der afventes på 

1. og 4. årgang til de nye 

bestyrelsesmedlemmer 

 

 

9.  

 

Generalforsamling i Skoleforening 

fastsættes 

 

 

Vi har et behov for at gentænke Skoleforeningen. Der er p.t. 

ingen til at lave noget i foreningen.  

 

5 

 

Der mangler ”ildsjæle” til at 

bære foreningen – umiddelbart er 

der kun Thomas tilbage. 

De nye bestyrelsesmedlemmers 

komme – og suppleanter – 

afventes, hvorefter der arbejdes 

videre med punktet. 

Når de nye 

bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter er på plads inviteres 

de alle med til SKB-møde og så 

aftales det videre. 

 

 

10.  

 

Årshjul 

 

 

 

5 

 

 

Godkendt 

 

 

11. 

 

Punkter til 

  

2 

 

Ny legeplads i skolegården 
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hjemmesiden/forældreintra fra 

mødet 

forventes færdig i uge 43. 

 

Elev-toiletterne har fået en 

”hygge-overhaling” med hylder, 

blomster og billeder 

 

Der opsættes ganske snart et 

stort skilt ved vejen, hvor skolens 

nye logo også bliver fremvist. 

 

Suppleringsvalget til 

skolebestyrelsen er i gang – 3 

mødte op til opstillingsmødet og 2 

har derudover tilkendegivet 

interesse. 

 

12. 

 

Evt. 

 

  

3 

 

Line havde et par ting hun gerne 

ville have sat på dagsordenen – PN 

og Thomas har noteret disse. 

 

  

Godkendelse af referatet 

Referatet udskrives og 

underskrives. 

 

  

 

 

  

Spisepause 

Husk at melde afbud, hvis du ikke ønsker at spise 

med!  

   15    

 

 

Venlig hilsen    

Thomas Winther/Peter Nellemann   


