Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 14-09-2020 kl. 17.00-19.00

Emne (og ansvarlig)

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra: Heidi H.
Fra Elevrådet deltog: Endnu ikke valgt
Tid
-

Beslutning og hvem gør hvad?
Dorthe

10

Elevråd

Velkommen til Mahican (Maiken),
der er ny bestyrelsesmedlem.
Mor til Ellinor i 3. og Mikael i 4.
kl.
Ingen punkter

Medarbejderrepræsentanter

Ingen punkter

1.

Valg af dirigent

2.

Siden sidst

Hvad skal vi udrette?

Keen har ordnet det så alle
forældre på skolen kan kontakte
skolebestyrelsesmedlemmerne
Referater mangler på
hjemmesiden – CK tjekker op og
fremsender til KF.
Dialogmøde blev aflyst p.g.a.
corona.
Dorthe fremsendte spørgsmål til
skolerådsmødet vedr.
tildelingsmodellen, men fik dem

Formanden
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retur da Index 100 ikke kunne
besvare dem. Til mødet stillede
Dorthe dem igen, men fik dem
ikke rigtig besvaret. Men
efterfølgende blev Dorthe
kontaktet af politiker og der blev
iværksat et møde, hvor to
politikere deltog sammen med
Dorthe. Til SKU-udvalget blev
modellen ikke vedtaget, men
sendt tilbage for yderligere
beregninger.
På det følgende skolerådsmøde
blev der snakket budget og
kompetenceudvikling af
skolebestyrelserne.
PN gav lige en status på hele
situationen omkring Covid-19.

Ledelsen

Ny psykolog, fremskudt
socialrådgiver, sundhedsplejeske,
tale-høre-konsulent.
Opslået stilling som social- og
sundhedsassistent til besættelse
1. oktober/1. november.

3.

Revidering af princip for Skole-

Vi ser på det nuværende princip for skole- hjemsamarbejde og

20

For nuværende har vi ikke
mulighed for at ”bemande”
fraværstelefonen, men forventer
at den i en eller anden form er på
plads når der er ansat en sosuassistent.
Principperne blev gennemgået og
der blev foretaget justeringer,
2

hjem samarbejde

drøfter eventuelle ændringer

4.

5.

6.

7.

10

der bliver indskrevet m.h.p.
endelig godkendelse til næste
SKB-møde.
Dorthe samler input fra
bestyrelseskolleger og får hjælp
af Heidi P. til endelig
udfærdigelse.
Corona, tildelingsmodel,
mangfoldighed som gave,
ombygninger kunne være emner.
PN gennemgik ledelsens
disponering af midlerne.
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Taget til efterretning

10

Heidi P. og Jørgen deltager fra
skolebestyrelsen til
informationsmødet

10

Stor opbakning til formen;
fungerede fint med tolkene;
Godt med opkald til de forældre,
der ikke var tilmeldte

10
Årsberetning

Vi skal have aftalt hvilke emner der skal skrives om og hvem der
skriver.

Orientering om ekstra midler til
Undervisningsmiljø

Vi har i dette kalenderår fået ca. 590.000 kr. til indkøb af ting
som kan understøtte læring og elevernes undervisningsmiljø.
Orientering om hvordan midlerne foreløbig er anvendt.

Høringssvar vedr.
tildelingsmodellen

Informationsmøde for
skolestartere 2021

Gennemgang af høringssvar og de kommentarer forvaltningen
har givet svaret.

Orientering om afvikling af informationsmøde for skolestartere
den 23. september

8.
Forældremøder

Drøftelse af måden vi afvikler forældremøder i dette efterår.
Vi har haft 30 minutters fælles oplæg efterfulgt af møder ude
i klasserne.

Nye omklædningsrum

Besigtigelse af de nye omklædningsrum i idræt

9.

10

10.
Mikroovne i klasserne

Louise har fremsendt ønske om at mikroovne i klasserne drøftes

5

4.a har et ønske om, at få en
mikrobølgeovn i klassen til at
varme madpakke.
3

11.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

2

Informationsmøde

3
12.

For nuværende bliver ønsket ikke
imødekommet – blandt andet
begrundet i de nuværende
stramme hygiejneretningslinjer.
Punktet kan tages op igen til
foråret
Ekstra midler til
undervisningsting

Evt.

Forældremøder afholdt med
stort fremmøde
Hvem har hvilke klasser? Har vi
styr på det? Kommer på næste
gang 

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
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