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Fra Elevrådet deltog:
Hvad skal vi udrette?

Tid
-

Beslutning og hvem gør hvad?
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Medarbejderrepræsentanter

AMR tilkendegiver at han synes,
det har været en rigtig god
genopstart for skolens personale
og har stor ros til
genåbningsplanen. Det er hans
indtryk at vi er kommet rigtig
godt fra start, også sammenlignet
med andre skoler.
Der er desuden tilbagemelding
fra medarbejderne, at det alt til
trods har været en positiv
oplevelse med virtuel undervisning
under nedlukningen.
Har deltaget i
ansættelsessamtalernes 2. runde.

Formanden

Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ,
Tlf. 8915 4444, E-mail: oestervangsskolen@randers.dk
Side 1 af 6

Førskoleopstart 1. marts bliver
ikke flyttet. Torsdag afvikles der
virtuelt informationsmøde for
kommende førskoleforældre.

Ledelsen

3.

Corona, genåbning og
hjemmeskole

- Endnu en tilbagemelding fra bestyrelsen på genåbning og
hjemmeskole hjemmmeskole og virtuel undervisning.
- Har vi fanget godt nok op omkring de særligt sårbare børn?
- Nødpasning
- Specialafdelingen er i skole – Hvordan går det?
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Oplevede et fint felt af ansøgere
til ansættelsessamtalerne. Den
udvalgte kandidat til
afdelingslederstillingen har
trukket sig. Vi er i gang med at
kigge på, hvad vi gør herfra. Vi
har truffet beslutning om, ikke at
tilbyde stillingen til den 2.valget
kandidat.
Stor ros til personalet, der har
haft kæmpe succes med den
virtuelle undervisning, Deres
tålmodighed og iderigdom er
imponerende. Lærere og
pædagoger har været på en stejl
læringskurve.
På 5.årg er det dog blevet
langsomt sværere at fastholde
elevernes motivation i
undervisningen. De trænger til at
komme i skole.
Der reflekteres over flytningen
af en lærere på hhv. 5. og 6. årg.
og udtrykkes bekymring om, at
det kan være lidt sårbart for de
efterladte klasser. Ledelsen
tager løbende stilling til hvor
personalets kræfter udnyttes
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bedst. Der udtrykkes bekymring
om hvorvidt flytningen kan få
konsekvenser for overleveringen
til RIS, dette forsikrer PN ikke
bliver tilfældet.
Stor ros til børn og forældre i
deres håndtering af
hjemmeskolen. Rart at vi igen kan
lave ’rigtig’ skole for de fleste
børn.
Nødundervisningen har fungeret
rigtig godt, og det har været
trygt for børnene at komme,
Retningslinjerne for genåbning
kom meget sent, så vi gik selv i
gang. Vi har lagt et stor fokus på
trivsel; det er vigtigt at børnene
kommer tilbage og oplever, at de
har venner,
Klasserne er lukket omkring sig
selv, og med kortere skoledage
giver det gode muligheder for at
være flere hænder på samtidigt
samt lave mere holddeling,
Det besluttes at personalet skal
have en skriftlig hilsen fra
skolebestyrelse med
anerkendelse af deres store
arbejde.
Nuværende nødpasning i
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4.

10
Regnskab 2020

En kort gennemgang af regnskabet for 2020

ydertidspunkterne. Der er pt.
ikke mange børn i
ydertidspunkterne. Det betyder
meget få børn i nogle grupper,
men vi fastholder ikke at gå på
kompromis og blande klasser.
Ikke alle forældre har fået læst
brevet om genåbning, så der har
været en del henvendelser med
remindere om tilmelding til
forældre.
Overskud på 2.365.018.
Skyldes bla ekstra penge til
personale til specifikke opgaver
omkring enkeltelever.
Vi har været gode til at spare,
men det bliver også nødvendigt.
Budgettet for 20-21 ligner det, vi
kender, men med en ny
tildelingsmodel, der træder i
kraft 1.8. kommer der først tal
ud til påske. Det er et held, vi har
et overskud, for ellers kunne det
hurtigt se sort ud. Lige nu
estimerer vi, at vi skal af med 1,3
mill som konsekvens af den nye
TD-model.
Coroanudgifter på 135.00: Her
havde vi først fået pengene, men
nu er de fjernet igen. Det er dog
blevet lovet, at vi får dem igen.
Der reflekteres over nogle
tidligere udtalelser fra politisk
side, der kunne indikere, at der
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5.

Budget for 2021

6.

Punkter til
hjemmesiden/forældreintra fra
mødet

En kort drøftelse af budgettet for 2021
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Feriekalender
7.

Evt.
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har været fejl i udbetalingen til
ØST siden sammenlægningen.
Dette vil vi gerne forfølge og det
aftales at Louise til næste møde
laver et forslag til, hvordan vi
kommer videre i den
undersøgelse.
Det nuværende budget gælder til
sommerferien. Herefter gælder
nyt budget efter ny TD-model.
Det er lidt specielt, at skulle
modtage nyt budget midt i et
budgetår.
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Der er forslag om, at skoleåret
21-22 først starter onsdag i uge
32. De to ekstra dage tages fra
juleferien.
Vi synes, det giver god mening, da
det giver bedre vilkår for
pædagogerne ferieafvikling da
det tilgodeser muligheden for at
alle kan møde ind og forberede
sig inden skolestart.
Vi vil desuden gerne indstille, at
lukkeugerne fremover altid
lægges i de to midterste uger i
sommerferien, uden skelen til
ugenumre. Dette vil lette
planlægning for pædagogernes
ferieafvikling og dermed
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tilrettelæggelsen af ferieSFO.
Godkendelse af referatet
Referatet udskrives og
underskrives.

Venlig hilsen
Dorte Væggemose/Peter Nellemann
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