Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde – FOREGIK VIRTUELT
Tid: 25-03-2020 kl. 17.00-18.00

Emne (og ansvarlig)
1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst
Elevråd

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra:
Fra Elevrådet deltog: Ingen
Hvad skal vi udrette?

Tid
-

Beslutning og hvem gør hvad?
Dorthe

10

Medarbejderrepræsentanter
Formanden

”Folkeskolens forældrestemmer”
– der var 4 repræsenteret til det
møde.
Der har været afholdt
Skolerådsmøde.
Bestyrelsesarbejdet var et
primært punkt på dagsordenen.
Heidi og Dorthe er inviteret på
kaffe hos udvalgsformand Steen
Bundgaard og Børn- og
skoledirektør Michael Maaløe den

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ,
Tlf. 8915 4444, E-mail: oestervangsskolen@randers.dk
Side 1 af 3

4. maj. Der foreligger ikke nogen
dagsorden.
Ledelsen

3.

Afkortning af skoledagen for 4. –
9. klasse

Ansøgning om nedsættelse af den understøttende undervisning i
henhold til folkeskolelovens § 16b stk. 2 og § 16d.
Vi søger om at nedsætte skoletiden for elever fra 4. – 9. klasse
så elever på mellemtrinnet får reduceret den ugentlige mødetid
fra 33 – 31 timer og 7. – 9. klasse får reduceret den ugentlige
mødetid fra 35 – 33 timer. Vi etablerer to voksen timer i det
antal timer der svarer til den reducerede ugentlige mødetid.

10

Alle ansøgninger gennemgået og
behandlet – og godkendt.

4.

Coronavirus – Covid19 –
Fjernundervisning og
nødundervisning

En gensidig orientering og drøftelse af de første 1½ uge hvor
skolen har været lukket ned som følge af Coronavirus.
Hvordan er humøret ude i hjemmene?
Hvordan fungere fjernundervisning?
Orientering om Nødundervisning.
Andet

35

Bestyrelsen havde dialog om gode
erfaringer – og om de steder hvor
udfordringerne er vel store og
med fordel kunne forbedres.

5.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

6.

Evt.

2

3

Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.

Gøres på mødet den 23. april

Spisepause springes over
denne gang
2

Venlig hilsen
Dorte Væggemose/Peter Nellemann

3

