Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 18-02-2020 kl. 17.00-19.00

Emne (og ansvarlig)
1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst

Hvad skal vi udrette?

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra: Martinella (der deltog ikke
suppleant)
Fra Elevrådet deltog: Ingen
Tid
Beslutning og hvem gør hvad?
Formanden

10

Elevråd
Ikke noget fra medarbejderne
Medarbejderrepræsentanter
Nicolai Estrup har valgt at
udtræde af bestyrelsen, hvilket
er taget til efterretning

Formanden

Dorthe deltager i møde på
Kulturhuset vedr. overvejelserne
om, hvorvidt
skolebestyrelsesmedlemmerne
skal organisere sig i et

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ,
Tlf. 8915 4444, E-mail: oestervangsskolen@randers.dk
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fællesskab.
Der er indmeldt 42 børn til
skolestart – i Førskolen pr. 1.
marts.

Ledelsen

Der er tilmeldt 3 børn skolestart
i Specialklasserne.
3.

Møde med klasserådsforældre 13.
januar kl. 19 - 21

Evaluering af mødet den 13. januar
”Det gode klasseforældreråd” og ”Skoleforening Østervang
vol.2”
./. Vedhæftet en opsamling på de gode ideer forældrene kom
med.

20

Ledelsen vil fremadrettet
arbejde for, at formidlingen af
opgaven som
forældrerådsmedlem kan gøres
mere motiverende end nogle af
forældrene på mødet gav udtryk
for.
Overvejelserne omkring
”stormøder” i indskoling og
mellemtrin bliver også genstand
for nogle overvejelserne omkring
hvorvidt det er en mulighed.

4.

Retningslinjer for ugeplan på
AULA

5.

Udeområder og ombygning på
ØST

6.

Regnskab 2019

10

Taget til efterretning

Udskiftning af lys på skolen

5

PN orienterede om forløbet

PN orienterer om regnskabet for 2019

10

PN orienterede

2

7.

Budget 2020 + ekstra økonomi til
indkøb af elevrelaterede
materialer

8.

Pædagogisk arrangement den 31.
januar

9.

Omkonstituering i
skolebestyrelsen

10.

Orientering om personalets arbejde på den pædagogiske dag,
hvor der blev arbejdet med kerneopgaven ”Helhjertet læring i
fællesskab”
Et stort flertal af de forældrevalgte medlemmer i
skolebestyrelsen har ønsket at lave en omkonstituering i
bestyrelsen.

Punkter til hjemmesiden/AULA
fra mødet

10

PN orienterede

10

Ledelsen og Keen orienterede

20

2

Heidi Schulz Petersen blev
enstemmigt valgt som
næstformand
Dorthe fremsender brev fra
bestyrelsen vedrørende forløbet,
der førte til omkonstituering.
Referatet desuden vedhæftet

3
11.

Evt.
Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.

Spisepause

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

3

