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Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 27 - 05-2021 kl. 17.00 - 18.20 på Østervangsskolen Vi fortsætter med spisning et sted i byen 

kl. 18.30 

Mødeleder: Heidi Schulz Pedersen 

Referent: Anna Margrethe Østergaard 

Afbud fra: Mahican Gielen 

Elevrådet: Ikke inviteret 

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

 

1. 

 

Siden sidst 

 10  

 Elevråd  

 

 - 

 Medarbejderrepræsentanter  

 

 - 

 Formanden   IFOen skal til at have morgenpasning. Det 

kan evt. blive en konkurrence til vores SFO, 

men de praktiske omstændigheder gør det 

vanskeligt for børnene at komme til og fra 

skole. 

  

Ledelsen 

 

 

 Til suppleringsvalget blev der valgt to nye 

medlemmer; Camilla Gade og Helle Ingerslev 

Kristensen. Velkommen til dem! 

 

Vi har to stillingsopslag; en lærer til 

indskolingen og en pædagog med souschef 

funktion. Louise deltager i 

ansættelsesudvalget til begge stillinger. 

Hvis der er andre, der ønsker at deltage i 

ansættelsesudvalget, skal Peter have 

besked. 

mailto:oestervangsskolen@randers.dk


2 

 

Peter holder i næste uge møde med 

elevrådet, som skal være med til at vælge, 

hvilken legeplads de gerne vil have i 

skolegården. 

 

3.  

 

Præsentation af færdige skemaer 

for skoleåret 2021/2022 

 

 

  

 

10 

Klassernes skemaer er færdige, og alle 

elever får det nye skema med hjem torsdag 

den 24. juni. 

4.   

Øgede frihedsgrader i skoleåret 

21 - 22 

 

 

Se vedhæftede aftale  

 

20 

Vi har allerede i planlægningen af det 

kommende skoleår planlagt med en 

nedsættelse af skoledagen for alle klasser 

fra 4. klasse og op med to timer om ugen. 

Det fastholder vi. Derudover er der planlagt 

med mange tolærertimer i alle klasser og få 

lærere og pædagoger i årgangsteamet 

dækker rigtig mange fag og timer. 

 

5.  

 

 

Sprog blandt elever (og måske 

forældre) 

 

En brainstorm på hvordan vi i fællesskab kan få sat 

fokus på det ofte ikke alt for pæne sprog, man ofte 

møder blandt skolens elever. 

 

20 

Ideer: 

* at alle siger godmorgen til hinanden hver 

dag 

* at vi skriver enkle retningslinjer omkring 

sproget ind i vores ordensregler 

* vi har det som et fokus til et temamøde i 

bestyrelsen 

* til forældremøderne i efteråret har vi det 

som et fokus med gode eksempler til, hvad vi 

gør: fx sige godmorgen eller hej til dem, man 

møder. Fælles oplæg i den første del og 

mulighed for drøftelser til de efterfølgende 

klassemøder.  

* fagdag den 25/8 er en klassetrivselsdag, 

hvor alle klasser arbejder med det gode 

sprog. Det er vigtigt, at alle elever føler 

ejerskab for indsatsen. 

 



3 

Aftaler: 

Til skolebestyrelsesmødet den 17/8 

arbejder bestyrelsen med kodex for omgang 

og ordentligt sprog, som kan præsenteres til 

forældremøderne. 

 

Louise finder relevante materialer fra Skole 

og Forældre, som kan bruges til oplæg til 

skolebestyrelsesmødet den 17/8. 

 

6.  

 

 

Corona opdatering 

 

Orientering  

 

5 

Fra i denne uge må vi holde skole stort set 

uden restriktioner. Fra på fredag 

genindfører vi morgensang, og sidste 

skoledag den 25. juni kommer til at ligne 

det, vi plejer med fodbold, rundbold og 

fælles afslutning i Festsalen. 

 

7. 

 

 

Udlægning af IT midler 

 

Orientering om den seneste udmelding omkring 

udlægning af IT midler 

 

10 

I 2022 udløber licensen på 231 elev 

Chromebooks, og det betyder en stor 

investering i nye. Derudover skal der skiftes 

86 accespoint i løbet af 2022. Tildelingen til 

it i den nye tildelingsmodel svarer slet ikke 

til de udgifter, vi som skole står overfor.  

 

8. 

Punkter til hjemmesiden/Aula fra 

mødet 

  

2 

Velkommen til to nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

På Østervangsskolen vil vi i det kommende 

skoleår have fokus på, at både børn, 

forældre og medarbejdere bruger et pænt 

sprog. 

 

9. 

 

Evt. 

 

 3 Tak til Thomas og Jørgen for deres indsats i 

skolebestyrelsen. De deltager i sidste møde 

i aften, da deres børn går i 6. klasse og 

derfor skal videre fra Østervangsskolen. 

Tak til Dorte for sin indsats som formand.  

 Spisning  Husk at melde afbud hvis du ikke deltager i spisning 

efter mødet.  
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Venlig hilsen    

Louise Lønstrup Lund og Peter Nellemann   


