Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 24-09-2019 kl. 17.00-19.00

Emne (og ansvarlig)
1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst
Elevråd
Medarbejderrepræsentanter

Mødeleder: Thomas Winther
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra: Louise, Line
Fra Elevrådet deltog: Afbud fra begge
Hvad skal vi udrette?

Tid
-

Beslutning og hvem gør hvad?

10

Formanden
Ledelsen

Henvendelse vedrørende, at der
er børn på gangene allerede fra
klokken 7.00.
Kommende arbejde med Professionel kapital

Skoleafdelingen revitaliserer
arbejdet med Professionel Kapital
på medarbejderside og
medarbejderne på ØST har
allerede udfyldt spørgeskemaer.

Møde med 0. årgang forældre

Afholdt møde med 0. årgangs
forældre, hvor der har været på
fokus på forældrenes rolle på
skolen har været
omdrejningspunktet – hvordan
bliver de inddraget og hvilken
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betydning har de for deres barns
skolegang.
Åbent hus den 30. september 2019 kl. 17 - 19

3.

4.

5.

6.

Velkommen til nye
skolebestyrelsesmedlemmer

Specialområdet

Udeområder og ombygning på
ØST

Revidering af skolens
Antimobbestrategi

Afholdes m.h.p. reklame for
skolen omkring indskrivningen til
skolestart i 2020 – og så et
”brush-up”-arrangement i
november 2019.
Thomas orienterede om
skolebestyrelsens arbejde og
trækker sig som formand.
Den nye formand bliver Dorthe
Væggemose og næstformand
bliver Nicolaj Estrup.
Til næste møde medsendes
styrelsesvedtægten for
skolebestyrelsens arbejde samt
de relevante paragraffer fra
Folkeskoleloven.
PN orienterede

Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen og konstituering
Hvordan arbejder en skolebestyrelse - oplæg fra formand og
skoleleder.

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 som er sendt til Byrådet fra formanden omdeles på mødet.
Høringssvar vedr. befordring af specialelever
Fast punkt så længe vi bygger til og om.
Orientering om udeområder, byggeri og planen for renovering af
skolen.

Antimobbestrategien er nu 2 år gammel og skal derfor ses efter
i sømmene.
./. bilag
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Renoveringen af skolegården
igangsættes indenfor de
nærmeste dage og forventes
afsluttet sidst i uge 43.
Orientering om status
Den nuværende strategi
godkendes og videreføres.
Der appelleres til, at der i
hjemmene og i skolen er øget
2

fokus på sproget.
PN opdaterer
godkendelsesdatoen og en
tilrettede lægges på skolens
hjemmeside.
7.

Kommunikationsstrategi

8.

Mobilfri Skole

9.

Fagdage

Skolen skal i den kommende tid have lavet en
kommunikationsstrategi.
Der stilles forslag om at vi inviterer kommunikationsafdelingen i
kommunen til at deltage i starten af vores næste møde.
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5

Forslag om at indføre en fast ugentlig fagdag

10

Det er i ordensreglerne
beskrevet, hvorledes skolens
mobilpolitik fungerer. Heri står,
at mobiltelefoner ikke må
benyttes uden tilladelse fra
personalets side.
Flyttes til det næste møde.

Tak for i dag til elever
10.

AULA

Orientering om ibrugtagning af AULA

Skoleforening

Vi har et behov for at gentænke Skoleforeningen. Der er p.t.
ingen til at lave noget i foreningen. Hvad gør vi?
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11.

12.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

2

Skolen er i gang med at teste
systemet internt, hvilket
fungerer godt.
Der afventes den endelige
opstart i uge 43.
Står relativt stand-by indtil
klasseforældrerådene samles i
januar – skoleledelsen udarbejder
et udkast til det videre arbejde
Skolen er i gang med at teste
AULA internt så vi er bedre
gearet til starten i uge 43.
I denne uge starter renoveringen
i skolegården.
3

Skolens antimobbestrategi blev
vedtaget og lægges på
hjemmesiden – og
opmærksomheden skærpes på
børnenes sprog fra skole og hjem.

3
13.

Evt.
Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.

Spisepause

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

Nyvalgt formand er Dorthe
Væggemose og næstformand er
Nicolaj Estrup.
Skilt ved vejen er på trapperne –
mangler lige en byggetilladelse.
Næste møde:
Rundvisning på skolen for
bestyrelsen.
Fagdage.
Kommunikationsstrategi.

15

Venlig hilsen
Thomas Winther/Peter Nellemann
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