Østervangsskolen
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 21-10-2020 kl. 17.00-19.00

Emne (og ansvarlig)
1.

Hvad skal vi udrette?

Mødeleder: Dorthe Væggemose
Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt
Afbud fra: Heidi M., Mahican, Louise,
Jørgen og Martinella (Ditte deltog som
suppleant)
Fra Elevrådet deltog: Ingen
Tid
Beslutning og hvem gør hvad?
Formanden

Valg af dirigent
10

2.

Siden sidst
Elevråd
Medarbejderrepræsentanter
Formanden

Ledelsen

Covid-19

Skolerådsmøde d. 11/11 – endnu
ingen dagsorden udsendt
Morgensamlingen er vi udfordret
på – umiddelbart aflyses de
foreløbigt
Julekoncerten på Værket, hvor 4.
årgang deltager, er aflyst.
Lucia-optaget bliver i en
reduceret version – eventuelt
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med noget af udendørs for
forældrenes skyld
Juleklippedagen bliver uden
forældre
Bag for en sag gennemføres i en
light-version, hvor kagerne er
pakket og sælges udendørs.
Endnu ingen tilfælde blandt børn
eller personale af corona
Der uddeles i øjeblikket nye
chromebooks til personalet og til
en del af børnene – 6. årgang får
en hver

3.

Revidering af princip for Skolehjem samarbejde

Vi ser på de forslag til rettelser der er indarbejdet i princip for
skole- hjemsamarbejde og indstiller til vedtagelse af princippet
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Emner der bør skrives om: Corona, tildelingsmodel, ombygninger,
ny møde at afvikle forældremøder på, elevernes fremmøde

10

Årsberetning

4.

Der er ansat social- og
sundhedsassistent pr. 19.
oktober. Hun er tidsbegrænset
ansat indtil sommerferien på en
bevilling til to specifikke børn.
De tilrettede principper blev
gennemgået og kommenteret.
Da dette skolebestyrelsesmøde
ikke er beslutningsdygtigt
udsættes endelig vedtagelse til
næste skolebestyrelsesmøde.
Udkastet til beretningen blev
drøftet og tilrettet.
Endelig beretning kommer på
næste skolebestyrelsesmøde til
vedtagelse
2

5.

Fiskergården

Hvordan forholder vi os til at Fiskergården er en afdeling af
Østervangsskolen? Vi har et fint samarbejde med Fiskergården,
men har selv kun ganske få børn der benytter tilbuddet.
Som det ser ud lige nu kommer Fiskergården ud af 2020 med et
underskud på ca. 400.000, som skal dækkes af fælleskassen på
Østervangsskolen. Hvad gør vi ved det?

10

Dorthe og Heidi tager kontakt til
udvalgsformanden og direktøren,
der tidligere overfor dem har
bekræftet, at et underskud på
Fiskergården ikke kan blive en del
af regnskabet på ØST – og
dermed belaste budgettet.

6.

Tildelingsmodellen

Skal vi gøre yderligere i forhold til den politiske beslutning om
at vedtage tildelingsmodellen og dermed pålægge os en
besparelse på ca. 1,3 mill.

15

Punktet blev debatteret og mulige
forskellige tiltag blev vurderet.

5

Kort orientering om status for
tallene for indskrivning af de
kommende børnehaveklassebørn
til start 2021 – førskole 1. marts
2021.
Udsættes til næste
skolebestyrelsesmøde så
medlemmerne kan blive inspireret

7.

Informationsmøde for skolestartere 2021

Orientering om afvikling af informationsmøde for skolestartere
den 22. oktober 2020

8.

Møde for klasseforældreråd den
14. januar:

Vi skal have aftalt indhold

9.

Dialogmøde med Skole- og
Uddannelsesudvalget

Dorthe Væggemose og PN skal den den 21. oktober kl. 20 –
21.30 deltage i dialogmøde med det politiske udvalg, på baggrund
af de budgetmål som de har besluttet.
Hvad skal DV og PN mene om de budgetmål som er besluttet?
Hvilke initiativer tænker I vi skal iværksætte på baggrund
heraf?
./. budgetmål og dagsorden vedhæftet.

10

20

10.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

2

Mødet er aflyst p.g.a. corona.

Indskrivningen til skolestart er i
fuld gang
Den politiske vedtagelse af en ny
3

3
11.

Evt.

tildelingsmodel, hvor skolen bliver
skåret i budgettet giver anledning
til stor bekymring i bestyrelsen –
eventuelle tiltag blev drøftet.
Næste bestyrelsesmøde blev
flyttet til d. 30. november fra
17.00-20.00 – og holdes på
Fiskergården

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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