Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 13-01-2020 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra: Ditte var suppleant for Keen,
Derudover afbud fra Nicolai, Heidi S.

Emne (og ansvarlig)
1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst

Hvad skal vi udrette?

Fra Elevrådet deltog: Aarani og Oliver
Tid
Beslutning og hvem gør hvad?

10

Elevråd

Oliver fortalte om hans
deltagelse i Fælles-Elevrådet.

Medarbejderrepræsentanter

Ikke noget nyt derfra

Formanden

19. februar er der indkaldt til
møde, hvor Skole & Forældre
blandt andet kommer og
fortæller om fordelene ved at

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ,
Tlf. 8915 4444, E-mail: oestervangsskolen@randers.dk
Side 1 af 4

være en del af organisationen.
Dorthe deltager og andre er også
velkomne.
Ledelsen

Der er fundet en vikar i.f.m.
Maries barselsvikariat. Torsdag d.
16/1 starter Anna Lillesø Nielsen.
Vikariatet løber indtil
sommerferien.
Som afløser for Gitte Thorsen,
Specialafdelingen, har vi ansat
Cecilie Brix-Damborg pr. 1.
februar.
Der er indskrevet 45 børn til
start på 0. årgang pr. august
2020.
Peter og Claus deltager i møde
med politiet og Miljø & Teknik d.
20. januar omkring mulige tiltag i
krydset ved skolen. Mødet er
etableret på foranledning af en
henvendelse til borgmesteren.
Line er udtrådt af bestyrelsen da
hendes søn har skiftet skole.
Heidi S. indtræder som
bestyrelsesmedlem.

3.

Møde med klasserådsforældre 13.
januar kl. 19 - 21

Vi skal lave konkret planlægning af hvem der påtager sig
forskellige opgaver i forhold til dagsordenen ”Det gode
klasseforældreråd” og ”Skoleforening Østervang vol.2”

25

2

4.

AULA

Hvordan er vi kommet i gang med AULA?
Hvordan virker det for forældre?

10

Generelt er det positive
tilbagemeldinger, der kommer fra
forældrene.

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.

10

Der er lidt mangler, der kalder på
løsninger, men ellers er vi ved at
være på plads på hele matriklen
efter ombygninger m.m..

6.

Visionsplanen – status på arbejdet
med PLF og Skoleforening

PN orienterer om det konkrete arbejde med PLF og
Skoleforening

30

7.

Kommunikationsstrategi

Et endeligt bud på en kommunikationsstrategi til vedtagelse

10

Vedtaget

8.

Pædagogisk arrangement den 31.
januar

Vi har planlagt et pædagogisk arrangement den 31. januar 2020
og ønsker at starte kl. 11.30 Vi beder derfor om at børnene
gives fri fra skole kl. 11.30 den dag.

11.

Punkter til hjemmesiden/aula fra
mødet

2

Pædagogisk dag d. 31. januar
Kommunikationsstrategi vedtaget
Der er indskrevet 45 børn til
skolestart til sommer
Til- og ombygningerne er
afsluttet og indviet af
3

borgmesteren.

12.

Evt.

3

Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.

Spisepause

Husk at melde afbud, hvis du ikke ønsker at spise med.

20

Venlig hilsen
Dorte Væggemose/Peter Nellemann

4

