
 

 

 
 
 

  

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 -19.00 i Mødelokale 3. Vi spiser under sidste punkt på 
dagsordenen 

Deltagere:  
Louise Lund, formand 
Heidi Hjortshøj, næstformand 
Heidi Schulz Pedersen, forældre 
Dorte Væggemose, forælder 
Camilla Gade, forælder 
Mugisa Kano, forældre 
Ditte Rafn, medarbejder 
Martinella Bach, medarbejder 
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder 
Peter Nellemann, skoleleder 

Mødeleder: 
Referent:  
Sted: Mødelokale 3 

  Emne Hvad skal vi udrette? Ansvarli
g 

Tid Referat 

1. Planlægning af 
skoleåret 2022-
2023 for 
skolebestyrelsesarb
ejdet 

- Mødekalender 2022-2023 
- Punkter til møderne i 2022-
2023 
- opstart af ny bestyrelse – 
særlige 
opmærksomhedspunkter 

LLL/PN 30 PN præsenterer mødekalender 
 
Temaer til forældremøder: 

- Sprog 
- Sociale medier 

 
Oplæg herom ved 
forældremøderne 1/9 for 4.-6. 
klasse, M og U.   
 

2. Dialogmøde med 
forældrerådsrepræs
entanter 2022 

Dialogmøde med 
klasseforældrerådrepræsent
anterne er aftalt den 15. 
september med Gitte 
Hornshøj  

LLL/PN 5 Flyttes til januar 

3.  Ansøgning om at 
blive 0. – 9. klasses 
skole 

Ansøgning underskrives og 
fremsendes 

PN 5  Ok 

4.  Skoleårets 
planlægning  

Godkendelse af 
timefordelingsplan 
 
Konvertering af UUV til to-
voksentimer 

PN 30 Timefordelingsplan godkendt 
af bestyrelsen  
 
Beslutning om lejrskole i 5. 
klasse(almen) samt special 
tages op på et bestyrelsesmøde 
i kommende skoleår.   
 



 

 

Gennemgang af prioritering af 
timer. 
 
Skolebestyrelsen godkender 
ansøgning om at nedsætte 
ugentlig undervisningstimetal 
to timer pr. uge 
 

5. Sprog – 
skoleholdning til 
diverse sociale 
medier 

Fra skoleledelsen kunne vi 
ønske os at skolebestyrelsen 
har en holdning til sociale 
medier og børns brug af dem. 
Det handler f.eks. om Tik 
Tok, Facebook, Snapchat, 
instagram som man skal 
være 13 år for at kunne 
oprette en lovlig bruger på. 

PN 20 Emnet er vigtigt for 
bestyrelsen, og sættes derfor på 
et kommende bestyrelsesmøde. 
Repræsentant fra SSP kan 
deltage med sparring på 
området 

6.  Folder til 
ejendomsmæglerne 
om 
Østervangsskolen 

 PN 10 Præsentation af forslag til 
brochure. 

7.  Siden sidst   20  

a. Elevråd     

b. Medarbejderrepræs
entanter 

   Ønske om oplæg om medier – 
besluttet pkt 1 

c. Formand    Orientering om 
skolerådsmøder  
 

d. Ledelsen Fritidspas -    8 specialklasser fra næste 
skoleår 
 
Modtagerklasse fra uge 18 for 
ukrainske børn. 
 
Udeområderne står nu færdig 

 


