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Østervangsskolen
helhjertet læring i fællesskab V

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.00 -19.00 i Mødelokale 3. Vi spiser under sidste punkt på 
dagsordenen

Deltagere:
Dennis, elevrådsformand
Ali, elevrådsrepræsentant
Louise Lund, formand
Heidi Hjortshøj, næstformand
Dorte Væggemose, forælder
Camilla Gade, forælder
Mugisa Kano, forældre (afbud)
Mette Nyhus Frederiksen, forældre
Ulla Dalsgaard, forældre
Hatice Sune Sert, forældre
Ditte Rafn, medarbejder
Martinella Bach, medarbejder
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder
Peter Nellemann, skoleleder

Mødeleder: Peter Nellemann
Referent: Grith Kristensen
Sted: Mødelokale 3
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Emne Hvad skal vi udrette? Ansvarlig Tid Referat

1. Opfølgning på afslag på 
ansøgning om at blive 
overbygningsskole

Drøftelse og evt. handling LLL/PN 15 Bestyrelsen laver et kortfattet 
skriv med ønske om skriftligt 
begrundet svar.

2. Dialogmøde med 
forældrerådsrepræsen 
tanter 2022

Dialogmøde med 
klasseforældrerådsrepræs 
entanterne den 11. januar 
kl. 19.00-21.00, hvor
Gitte Hornshøj kommer og 
laver foredrag om det 
gode sprog.
Vi skal have lavet 
invitation og aftalt 
hvordan vi får mange 
forældre til at komme 
denne aften

LLL/PN 15 Invitation sendes til alle 
forældre på AULA og FB.

3. Skolebestyrelsens
årsberetning

Indhold LLL/PN 15 Afvikles den 11. januar

Emner:
Sprog og andre 
udfordringer på de digitale 
medier
Antimobbestrategi
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Ny skolebestyrelse 
Skolerådet

4. Skoleplan for ØST Orientering om 
Østervangsskolens 
nuværende skoleplan

PN 15

5. Det kommunale budget 
for 2023 - 2026

Hvordan blev budgettet 
og hvilken betydning har 
det for ØST

PN 15 Der er kommunalt besluttet en 
besparelse på 0,5% i 2023.
Den planlagte besparelsen på 
specialområdet afventer, da 
området aktuelt er under 
analyse, men forventes at 
indgå i 2024 budget.

6. Siden sidst (evt.] Processen omkring 
elevinddragelse i praktik 
10. klasse.

Drøftelse af etablering af 
samarbejde med 
omkringliggende 
foreninger herunder 
dansk-tyrkisk 
undervisningsforening.

45 Sættes på et kommende møde 
til drøftelse.

a. Elevråd Orientering om arbejdet i 
Randers Fælleselevråd.

Sidste år var der fokus på 
indeklima.

I elevråd sidder 4.-5.-6. klasse,
M og U.

h. Medarbejderrepræsent
anter

Medarbejderhenvendelse 
ift. beslutning om skole
hjem-samtaler, som blev 
besluttet på 
bestyrelsesmødet i 
september.

Punktet sættes på et 
bestyrelsesmøde i 
indeværende skoleår.

c. Formand Orientering Deltagelse '
Aøsi/e/t* c t

d. Ledelsen Nyt cykelskur til personale 
Trappen til kælderen ved SFO 
udbedres.
Sikker afsætning fra taxa.
Huller i træterrassen ved SFO
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