Randers Kommune

Østervangsskolen
helhjertet læring i Fællesskab

V

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 16. august 2022 kl. 17.00 18.30 i Mødelokale 3. Der bliver ikke serveret mad til
dette møde. Mødet er forkortet pga. Randers festuge arrangementer.
-

Deltagere:

Louise Lund, formand
Heidi Hjortshøj, næstformand, afbud
Dorte Væggemose, forælder, afbud
Camilla Gade, forælder, afbud
Mugisa Kano, forældre
Mette Nyhus Frederiksen, forældre
Ulla Dalsgaard, forældre
Hatice Stine Sert, forældre
Ditte Rafn, medarbejder
Martinella Bach, medarbejder
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder
Peter Nellemann, skoleleder
Emne

Hvad skal vi udrette?

Mødeleder:
Referent: GK
Sted: Mødelokale 3

Ansvarlig

Tid

1.

Hvordan arbejder man i
en skolebestyrelse

Gennemgang af
Folkeskolens § 42 - 44

PN

20

2.

Skolens antimobbestrategi. "Den
gode tone - såvel i det
fysiske møde som på
sociale medier"
Hvad præsenterer vi på
de kommende
forældremøder?

I vores første møde havde
vi SSP konsulent Claus
Hansen til at komme og
giver gode ideer til,
hvordan vi helt konkret kan
arbejde med sprog og god
tone.
Vi skal arbejde videre med
den digitale mobning i
vores anti-mobbe strategi.

LLL/PN

35

Skolebestyrelsens
forretningsorden

Gennemgang og
underskrivelse af
forretningsordenen

Præsentation af
skolebestyrelsen til
skolens forældre og
omverdenen

Drøftelse af hvad der skal
være i jeres individuelle
præsentation. Herefter
laver I en præsentation af
jer selv.

3.

4.

Referat

Claus deltager i
forældremøderne med
20 min oplæg om god
takt og tone på de
digitale medier.

GK/PN forfatter en
passus om
digitalmobning til
skolens
antimobbestrategi, som
drøftes til næste
skolebestyrelsesmøde.

PN

10

PN

15

Gennemgået og
underskrevet.

Alle medlemmer laver en
individuel præsentation,
som sendes til PN.
r ronninnbom RnulRvnrd 33_____
DK-89 Randers NØ
Telefon +45 891 5 4444
oestervangsskolen.dk
oestervangsskolen@randers.dk

Skal vi lave en
præsentation af
skolebestyrelsen, og hvad
vi vil sætte fokus på i det
kommende skoleår.
5.

LLL laver en overordnet
beskrivelse af
skolebestyrelsens
arbejde. Sendes til PN.

Fotografering

Vi tager billeder. Såvel
gruppebillede som
individuelle billeder.

Evt.

Medarbejderne stiller
forslag om, at
indskolingselever i 0.-3.
klasse ikke deltager i skole
hjemsamtalerne.

Skolebestyrelsen er
umiddelbart positive
overfor forslaget.
Punktet tages op på
næstkommende møde.

Årsmøde skole-og forældre
den 11.-12. november. Vi
har to pladser.

Ved næste møde aftales,
hvem der ønsker at
deltage.

10

Udsættes til næste møde.

Underskrift fra mødedeltagere:

Dronningborg Boulevard 33
DK-89 RandeVs NØ
Telefon +45 891 5 4444
oestervangsskolen.dk
oestervangsskolen@randers.dk

