Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 28-11-2019 kl. 17.00-19.00

Emne (og ansvarlig)
1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus
Afbud fra: Line, Heidi, Heidi og Louise
Fra Elevrådet deltog: Aarani
Hvad skal vi udrette?

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?
Dorthe
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Elevråd

Ikke noget nyt siden sidst

Medarbejderrepræsentanter

Ikke noget nyt siden sidst

Formanden

Dorthe har været til
Skolerådsmøde – og et rigtig godt
et af slagsen. Det handlede om
”Folkeskolen som førstevalg”.
Derudover blev der orienteret om
arbejdet med en tildelingsmodel,
der skal udarbejdes i den
kommende tid.
Og så vil der i løbet af januar
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måned skulle afgives et
høringssvar vedrørende den
kommende Ordblindepolitik i
Randers Kommune.
Husk at få udarbejdet
præsentationer af SKB til skolens
hjemmeside. På Overblik i Aula
laves der et link til hjemmesiden.

3.

Ledelsen

Åben skole, Indskrivning 2020

Planlægning af møde med
klasserådsforældre i januar

Hvad ønsker vi at sætte på dagsordenen til møde med
forældrene den 13. januar 2020?

Der er afholdt Åben Skole d. 15.
november som supplement til
Informationsaftenen d. 30.
september m.h.p.
skoleindskrivningen.
Selve indskrivningen er i den
fase, hvor der udsendes
rykkerskrivelser således
indskrivningen kan færdiggøres.
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Husk opmærksomhed på, at der
på nogle årgange ikke er et ”lille”
Forældreråd, men at hele
klassens forældre udgør Rådet.
Alle forældre er velkomne – det
forventes at Forældrerådet
deltager.
Indhold:
Hvorfor fungerer et
Forældreråd – og hvad skal der
til for at alle Forældreråd
fungerer? Hvad er det der virker
og hvad gør forskellen på GO eller
2

NO GO.
Det kunne eventuelt være et af
de velfungerende Forældreråd,
hvor medlemmer herfra fortæller
om tiltag og effekt.
Revitalisering af Skoleforeningen
skal også være et punkt på
dagsordenen.
Den konkrete planlægning
foretages af Dorthe og Peter
Der laves reklame for mødet i
besked, i Overblik og på Facebook

4.

Fagdage

Line Thisted har ønsket at drøfte en ide om at lave fagdage
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Punktet udgår

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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Legepladsen indviet – og snoren
klippet af elevrådsnæstformanden.
Forventes afsluttet i uge 50 – i
hvert fald inden borgmesterens
besøg d. 18. december.

6.

Status på Økonomi

PN gennemgår de aktuelle tal og kommer med et bud på resultat
for 2019.

7.

Kommunikationsstrategi

Et foreløbigt forslag til kommunikationsstrategi drøftes

Gennemgået

15

Drøftet – og der blev foretaget
lidt justeringer. Efter
3

renskrivning fremlægges den
atter i skolebestyrelsen.
Medsendes dagsordenen til det
næste møde.

8.

Rundtur på skolen

11.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

Guidet rundtur på skolen hvor vi bl.a. ser på de ny renoverede
lokaler

30

2

Der er fælles møde mellem
Forældrerådene og
skolebestyrelsen d. 13. januar
2020
Borgmesteren kommer og indvier
lokaler og skilt ved vejen d. 18.
december.

12.

Evt.

3

Der blev spurgt ind til
varslingssystem i de nye lokaler.
Det er endnu ikke koblet op før
hele renoveringen er færdiggjort.
Herefter skulle de også virke i de
nye lokaler.
Dorthe vil gerne modtage afbud
til bestyrelsesmøderne.

Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.
4

Spisepause

Husk at melde afbud, hvis du ikke ønsker at spise
med!
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Venlig hilsen
Dorte Væggemose/Peter Nellemann
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