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Østervangsskolen 
 
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 23-10-2019 kl. 17.00-19.00 

  

Mødeleder: Dorthe Væggemose 

Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt 

Afbud fra:  

Martinella – Ditte deltog som suppleant 

Line Thisted 

Fra Elevrådet deltog: Oliver, 6.b, og 

Aarani, 6.a. 

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

 

1. 

 

 

Valg af dirigent 

 - Bestyrelsen præsenterede sig for 

elevrepræsentanterne. 

 

2. 

 

Siden sidst 

 10  

 Elevråd   Der har været lidt udfordringer 

i.f.t. pladsen i skolegården, 

hvilket er aktuelt p.g.a. etablering 

af ny legeplads. 

 

Elevrådet forespørger om 

muligheden for et nyt ur i 

skolegården. Ledelsen 

forespørger i forvaltningen. 

 Medarbejderrepræsentanter   Ikke noget aktuelt 

 Formanden   Dorthe har deltaget i Åbent hus-

arrangement m.h.p. 

skoleindskrivningen d. 30. 

september. 

mailto:oestervangsskolen@randers.dk


2 

Dorthe har deltaget i 

Skolerådsmødet, hvor udkastet 

til budgettet blev fremlagt og 

efterfølgende udarbejdede 

Skolerådet punkter til et 

høringssvar.  

  

Ledelsen 

 

Kommende arbejde med APV - ArbejdsPladsVurdering 

 

 I november skal der udarbejdes 

en APV på alle arbejdspladser i 

RK – også på Østervangsskolen. 

 

Skolen har potentielt 76 børn til 

de kommende børnehaveklasser 

og er meget optaget af, at 

distriktets børn vælger 

distriktets skole. 

 

3.  

 

Arbejdet i skolebestyrelsen 

 

I forhold til den korte introduktion på sidste møde, går vi denne 

gang et spadestik dybere, omkring arbejdet i skolebestyrelsen. 

Herunder en gennemgang af Folkeskolelovens §44. 

 

  

PN gennemgår materialet. 

 

Kommunens styrelsesvedtægt 

fremsendes til medlemmerne. 

 

4. 

 

 

Fagdage  

 

 

Line Thisted har ønsket at drøfte en ide om at lave fagdage. 

 

10 

 

Udsat til næste møde. 

 

5. 

 

Udeområder og ombygning på 

ØST 

 

 

Fast punkt så længe vi bygger til og om. 

Orientering om udeområder, byggeri og planen for renovering af 

skolen. 
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PN orienterede om status. 

 

Skolegården forventes afsluttet i 

uge 44. 

 

Der er nu givet byggetilladelse og 

godkendelse til skiltet ved vejen. 

 

De øvrige ombygninger forventes 

færdiggjorte i uge 50. 
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6.  

 

AULA 

 

 Opfølgning på ibrugtagning af AULA. 

 

10 

 

 

Nye systemer kræver nye vaner – 

så der er naturligvis lidt 

tilvænning. 

 

Der tjekkes lige op på gruppen 

for Skolebestyrelsen således 

øvrige forældre kan kontakte 

dem. 

 

 

7.  

 

Kommunikationsstrategi 

 

 

Da det har været meget svært at finde et tidspunkt hvor 

kommunikationsafdelingen har kunnet komme på har der været 

møde fra kl. 15 – 16. 

Vi arbejder her videre med de ideer og forslag der er til en 

kommunikationsstrategi. 

 

 

15 

 

Tilbagemeldingen fra 

kommunikationsafdelingen var, at 

skolen er forholdsvis langt i 

overvejelserne og tankerne 

omkring kommunikation – nu 

forestår der i høj grad opgaven 

omkring at få det nedskrevet til 

en decideret 

kommunikationsstrategi. 

Skolebestyrelsen inddrages i 

denne proces – især da oplevelsen 

var, at der i den gruppe ligger 

meget viden om kommunikation. 

 

8.   

Budget 2020 - 2023 

 

 

Forvaltningens forslag til det kommunale budget for 2020-2023 

er lagt frem og der er høringsfrist frem til den 24. oktober. 

Se budgettet på www.randers.dk .  
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PN fremlægger det samlede 

høringssvar fra MED-udvalget og 

Skolebestyrelsen. 

 

9.   

Rundtur på skolen 

 

 

Guidet rundtur på skolen hvor vi bl.a. ser på de nyrenoverede 

lokaler 

 

 

30 

 

 

  Tak for i dag til elever    

http://www.randers.dk/
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10. 

 

Præsentationer på hjemmesiden 

 

 

Vi skal have opdateret vores præsentationer af bestyrelsen på 

hjemmesiden.  

 

 

10 

 

Hver enkelt bestyrelsesmedlem 

laver et par linjer og sender til 

PN/CK for at få dem lagt på 

skolens hjemmeside. Korrekte 

navne og kontaktoplysninger er 

første-priotet. 

 

Dette bliver en del af et punkt på 

en kommende arbejdsdag. 

 

 

11. 

 

Punkter til hjemmesiden/Aula fra 

mødet 
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Etableringen af den nye legeplads 

skrider frem og forventes 

afsluttet i uge 44 

 

Skolens ombygninger forventes 

afsluttet i uge 50 

 

Aula – er i luften og forældrene 

er allerede godt bekendte med 

brugen heraf. Og det er allerede 

personalets oplevelse, at 

forældrene har taget Aula til sig 

og at Intra er ”fortid”. 

 

12. 

 

Evt. 

 3  

  

Godkendelse af referatet 

Referatet udskrives og 

underskrives. 

  

 

 

  

Spisepause 

Husk at melde afbud, hvis du ikke ønsker at spise 

med!  

   15   Næste møde: 

Punkt 4 sættes på igen 
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Venlig hilsen    

Dorte Væggemose/Peter Nellemann   


