Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 15. marts 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 (afbud)
Dorte Væggemose, forælder
Camilla Gade, forælder
Mugisa Kano, forældre
Ditte Rafn, medarbejder
Martinella Bach, medarbejder
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder
Peter Nellemann, skoleleder
Emne
1.

Skolebestyrelsesvalg 2022

Hvad skal vi udrette?
Vi skal beslutte om vi
ønsker at lave
valgperioden 2 årig?

Mødeleder:
Referent: Grith
Sted: Mødelokale 3

Ansvarlig

Tid

LLL/PN

30

Referat
Der ansøges om 2 årig
valgperiode.
Tre nuværende rep.
genopstiller.

Kandidater til den
kommende
skolebestyrelse?
2.

Dialogmøde med
Vi skal have besluttet
LLL/PN
forældrerådsrepræsentanter hvornår vi vil lave
2022
dialogmøde med
klasseforældrerådsrepræ
sentanterne.
Beslutning om indhold af
mødet.
Oplægsholder?

3.

Ansøgning om at blive 0. – 9.
klasses skole

Vi skal have besluttet
hvornår vi
genfremsender
ansøgningen om at blive
0. – 9. klasses skole.
Er der noget i
ansøgningen som skal
rettes til?

4.

Pavillon-grunden

Vi har modtaget et
forslag fra Regionen om
en leasingaftale på

15

PN

15

PN

20

Oplægsholder efter
sommerferien i
forbindelse med
opstart af nye
klasseforældreråd.
LLL har kontakten.

Drøftelse af
kvalificering af
ansøgning.
PN renskriver og
Camilla gennemlæser
efterfølgende.

Der er lagt op til at det
vil koste 105.000 kr.

grundstykket som støder
op til psykiatrien.
5.

Skolebestyrelsens ønsker til
det kommende skoleår

6.

Folder til
ejendomsmæglerne om
Østervangsskolen

7.

Siden sidst

a.

Elevråd

b.

Medarbejderrepræsentanter

c.

Formand

Forslag: Udvide
mellemrummet således
der også tilknyttes
undervisningsfag.
Behov for mellemrum til
aflaste børn periodisk.

årligt og opsigelse med
12 mdr. varsel.
PN følger op
PN

10

Bevare den nuværende
læsestrategi.
Bestyrelsen vedtager
forslaget.

Vi rekvirerer folder fra
anden Skole til
inspiration.
20

Skolerådsmødet

LLL sidder som
repræsentant for
evaluering af
specialklasser. Der vil
blive brug for input fra
forældre i
specialklasserne
Generelt styrket fokus
på fagligheden i
almenområdet
Fagligt og socialt
efterslæb fra corona
Styrkelse af
samarbejde med PPR
Skoleudvalgets
dagsorden skal give
gennemslag i
skolerådet og ud i
bestyrelserne.

d.

Ledelsen

Fritidspas -

Det forvente, at der vil
komme ukrainske børn
til skolen.

