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Østervangsskolen 
 
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 11-08-2020 kl. 17.00-19.00 

  

Mødeleder: Dorthe Væggemose 

Referent: Anna Margrethe Østergaard 

Afbud fra: Louise Lønstrup, Claus 

Kannegaard-Krogsholt og elevrådet 

 Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Tid Beslutning og hvem gør hvad? 

 

1. 

 

 

Valg af dirigent 

 - Dorte 

 

2. 

 

Siden sidst 

 10  

 Elevråd  

 

 - 

 Medarbejderrepræsentanter  

 

 - 

 Formanden  

 

 Invitation til dialogmøde 18/8 kl. 

18.30, hvor Dorte og Peter 

deltager. 

Skolerådsmøde 12/8 – er sat på 

dagsordenen senere. 

Referat fra skolerådsmøde i 

marts, hvor kompetenceudvikling 

af skolebestyrelsen var på 

programmet. På Randers.dk 

kommer der i løbet af de 

kommende måneder en bjælke 

med skolebestyrelser. Det vil bl.a. 

indeholde e-learnings moduler til 

mailto:oestervangsskolen@randers.dk
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skolebestyrelsen. Peter sender 

oversigten med tiltag på 

Randers.dk ud til alle. 

 Ledelsen  

 

 Der er skiftet gulve i rigtig 

mange klasselokaler i løbet af 

sommeren, så lærere/pædagoger 

mødte ind til en meget beskidt 

skole. 

Renovering af baderum er 

færdige og klar til brug i løbet af 

de næste to uger, så vi begynder 

skoleåret uden mulighed for at 

komme i bad efter idræt.  

Lærere/pædagoger havde 

pædagogisk dag i onsdags med et 

godt indhold. 

 

3.  

 

Ny tildelingsmodel  

Vi ser på det udsendte forslag til høringssvar og kommer med 

rettelse m.m.  

Der skal være Skolerådsmøde den 12. august, hvor Index100 

kommer og svarer på spørgsmål i forhold til tildelingsmodellen. 

Vi vil derfor bede jer hver især, forberede 3 gode spørgsmål 

som Dorthe kan tage med til mødet.  
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Høringssvaret fik tilføjet et 

billede ”lighed/retfærdighed”, og 

det blev efterfølgende godkendt. 

Bestyrelsen gav Dorte gode ideer 

til spørgsmål, som hun kan stille 

til skolerådsmødet i morgen. 

4.  Covid-19 

 

-Hvor er vi i forhold til udviklingen i Corona pandemiens 

udvikling og opstart på Østervangsskolen efter sommerferien  

-Forældremøder og afvikling  

 

15 Vi er fortsat særlige 

opmærksomme. Børnene har 

undervisning i klasserne igen, og 

derudover fortsætter vi med 

aflevering og modtagelse af børn i 

skolegården og meget fokus på 

håndhygiejne. Vi tager faglokaler 

i brug, hvor der er særlige 

retningslinjer. 

Vi afvikler forældremøder med 

en lidt anden form end planlagt. 

Ledelsen samarbejder med 
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repræsentanter fra alle teams om 

planlægning indenfor de 

muligheder, der er for at 

overholde retningslinjerne. 

 

5. 

 

Orientering om opstart af dette 

skoleår 

 

 

Orientering  
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Det har været en god opstart 

med mange glade børn.  

Udeområderne er delt op, så 

årgangene holder pause på et 

bestemt område, hvor årgangens 

lærere/pædagoger har tilsyn med 

børnene. 

Der er stadig ikke forældre på 

skolen, og selv de nye børn 

børnehaveklassebørn klarer det 

flot. 

6. Årshjul for 2020-2021 Drøftelse af årshjul for dette skoleår 

 

15 Fordeling af kontakter til 

årgangene: 

0. Heidi H. 

1. Heidi S. 

2. Louise 

3. Thomas 

4. Heidi H. 

5. Heidi S. 

6. Jørgen 

Spec. Dorte 

 

Repræsentant fra 

skolebestyrelsen til Åbent hus 

den 23/9: Heidi S. deltager  

 

Keen undersøger, hvilke 

tilladelser der skal til, for at 

medlemmer af skolebestyrelsen 

skal skrive til alle forældre på 

skolen. 
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7.  Nyt medlem af bestyrelsen 

 

Vi skal have fundet et nyt medlem til vores bestyrelse efter 

Lenes udtræden 

10 Der er en forælder til to nye 

børn på 3. og 4. årgang, der 

ønsker at sidde i 

skolebestyrelsen. Dorte 

kontakter hende. 

Dorte skriver til alle forældre på 

0. -3. årgang og opfordrer til, at 

nogle melder sig til 

skolebestyrelsen fx som 

suppleant. 

 

8. 

Punkter til hjemmesiden/Aula fra 

mødet 

  

2 

- 

 

9. 

 

Evt. 

 3 - 

  

Godkendelse af referatet 

Referatet udskrives og 

underskrives. 

 

 

 

 

 

  

Der er spisning efter mødet 

– husk at melde fra hvis du 

ikke deltager. 
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Venlig hilsen    

Dorte Væggemose/Peter Nellemann   


