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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 27.05.2021 kl. 17.00 - 19.00 på Østervangsskolen 

Mødeleder: Heidi Schulz Pedersen 

Referent: Anna Margrethe Østergaard 

Afbud fra: Mahican Gielen 

Fra Elevrådet deltog:  ikke inviteret 

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

 

1. 

 

Siden sidst 

 10  

 Elevråd  

 

 - 

 Medarbejderrepræsentanter  

 

 - 

 Formanden   Louise har været til Skolerådsmøde, hvor et 10. 

klassescenter i sydbyen blev drøftet. Intensionen er, 

at der både i syd og nord er gode 10. klassestilbud. 

 

Louise har talt med formanden for Hobrovejens Skole 

og foreslår, at nogle repræsentanter fra 

skolebestyrelsen og ledelse mødes på tværs af de to 

skoler for at drøfte udfordringerne i den nye 

tildelingsmodel, hvor begge skoler er blevet skåret i 

tildelingen.  

 

Der blev valgt en ny formand for Skolerådet, som er 

skolebestyrelsesformanden på Kristrup skole. 

 

Kommunen arbejder på at udvide hjemmesiden til at 

indeholde oplysningen om, hvordan man forholder sig 
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som forældre, hvis man har brug for hjælp eller 

sparring. 

 Ledelsen Fiskergården  Forvaltningen arbejder på at lægge Fiskergården ind 

under KFUM’s institutioner. Sagen bliver afsluttet i 

august. 

 

Peter har i samarbejde med en klasselærer på 2. 

årgang sendt et brev til alle forældre i klassen, hvor 

de opfordres til at bruge deres Facebook side 

konstruktivt samt være opmærksomme på at invitere 

alle børn, alle drenge eller alle piger med til 

fødselsdag. 

3.  Ansøgning om nedsættelse af 

skoledagens længde 

I lighed med de sidste tre år skal vi ansøge 

om nedsættelse af skoledagens længde for 

4. – 10. klasse. 

Ansøgninger vedhæftet  

10 Bestyrelsen godkendte ansøgningerne. 

  

4.  Økonomi og Budget for 2021 

 

Skolebestyrelsen har fået udsendt 

materiale vedr. indflydelse på skolens 

budget. I den forbindelse er det oplagt 

igen at vende skolebestyrelsens ønsker til 

budgettet i 2021, som I formelt ikke har 

godkendt endnu.  

Er der områder vi skal have særligt fokus 

på i 2022? 

20 Skolebestyrelsen godkender budgettet for det 

kommende skoleår. 

Skolebestyrelsen vil gerne prioritere en renovering af 

vores udeområder og investere i nye legeredskaber i fx 

skolegården. 

Bestyrelsen er bekymret for sproget mellem børnene i 

de ældste klasser, men også børnenes sprog til 

medarbejderne. Vi sætter det på som punkt på 

dagsordenen til næste møde. 

5.  

 

Østervangsskolen som 

overbygningsskole 

Vi har fået en henvendelse fra Steen 

Bundgaard vedr. vores ansøgning om at 

blive 0. – 9. klasses skole  

10 Peter informerede om nævnte henvendelse med forslag 

om at vente med at behandle sagen til efter næste 

kommunalvalg. Peter og Louise vil arbejde på at få et 

møde med Steen Bundgaard og Torben Hansen. 

6.  

 

Corona opdatering Orientering  10 6.c er hjemsendt for anden gang 

7. 

 

Årshjul for skoleåret 2021-22 Forslag til mødedatoer for det kommende 

skoleår 

10 Forslaget er godkendt af bestyrelsen 

8.  Elever der kommer fra andre Vi ønsker en drøftelse af, hvordan vi kan 15 Peter har drøftet problematikken med skolechefen, 
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skoledistrikter til 

Østervangsskolen med 

specialundervisningsbehov.  

håndtere det, at vi som skole bliver søgt af 

en del elever, som har et 

specialundervisningsbehov. Vi har netop 

gennemgået listen af elever, som er 

visiteret til specialklasser og specialskoler, 

og kan konstaterer, at 15 ud af 36 elever 

ikke bor i vores skoledistrikt. 

Hvordan kan vi handle på det? 

Jesper Kousholt, og punktet sættes på dagsordenen til 

et skoleledermøde i det nye skoleår. Skolebestyrelsen 

ønsker løbende at blive orienteret om punktet. 

8. 

 

Suppleringsvalg Dato for valget er 7. juni kl. 17 – 18 på 

MEET. 

Skal vi lave noget opsøgende arbejde? 

10 Peter sender invitation til suppleringsvalg ud i morgen. 

Alle i bestyrelsen gør en indsats for at være 

opsøgende for at finde nye medlemmer. Der er brug 

for to nye medlemmer. 

9. Punkter til hjemmesiden/Aula fra 

mødet 

 2 Information om suppleringsvalg 

10. Evt. 

 

 3 Forslag fra Louise om, når den nye bestyrelse er på 

plads til august, deltager forældrerepræsentanterne i 

et online kursus ved Skole og Forældre. Vi er allerede 

medlem af Skole og Forældre, og der er mange 

muligheder for kursus, inspiration og sparring.  Vi 

drøfter det på næste møde. 

 Godkendelse af referatet 

Referatet udskrives og 

underskrives. 

 

 

 

 

 

 Spisning    

 

 

 

 

Venlig hilsen    

Louise Lønstrup Lund og Peter Nellemann   


