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Østervangsskolen 
 
 

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 03-12-2018 kl. 17.00-19.00 

  

Mødeleder: Thomas Winther 

Referent: Claus Kannegaard-Krogsholt 

Afbud fra:  

Fra Elevrådet deltog:  Ingen 

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

 

1. 

 

 

Valg af dirigent 

 - Thomas 

 

2. 

 

Siden sidst 

 10  

 Elevråd    

 Medarbejderrepræsentanter    

 Formanden   Deltaget i skolerådsmøde som er 

et nyetableret tiltag fra Skole- 

og Uddannelsesudvalget. 

Deltagere er politikere, 

skolebestyrelsesrepræsentanter 

og repræsenter fra de faglige 

organisationer. Claus deltager 

som repræsentant for SFO-

ledergruppen. 

 Ledelsen Indmeldelser til 0. årgang 2019 

Uddannelsespolitik kommer i høring i januar 

Trivselsundersøgelse for elever 

 

 Der er gennemført en 

elevtrivselsundersøgelse, der 

viser, at det generelle billede er, 

at eleverne i Randers Kommune 

trives i skolerne. 
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Pt. Er der 36 indskrevne børn til 

skolestart pr. august 2019 - og 

dertil kommer 19, der endnu ikke 

har svaret. Vi har udsendt til 

færre potentielle i år, men det 

ser ud som om, at der komme 

flere end sidste år, hvilket kan 

indikere at den ekstra indsats 

bærer frugt. 

 

3. 

 

 

Forældre-

tilfredshedsundersøgelse 

 

 

Opdatering på forældretilfredshedsundersøgelse 

 

5 

Svarprocenten pr. 3. december er 

på 42% på Østervangsskolen. 

Der er udsendt flere rykkere for 

at øge svarprocenten - og dermed 

validiteten. Fristen er rykket til 

10. december. 

 

4.  

 

Ferieplan 

 

Ferieplanen for 2019- 2020 er ikke udgivet fra forvaltningen 

endnu 

 

 

1 

 

 

 

Udsat til ferieplansforslaget er 

udgivet. 

 

 

5. 

 

Udeområder og ombygning på 

ØST 

 

Fast punkt så længe vi bygger til og om. 

Orientering om udeområder, byggeri og planen for renovering af 

skolen. 

 

10 

Der er holdt rejsegilde på den 

nye tilbygning fredag d. 30. 

november.  

Alting forløber planmæssigt indtil 

videre. 

 

6. 

 

 

Skolelogo 

 

Fremlæggelse af forslag til Logo. Vi prøver lige en gang til … 

 

5 

Vi afventer fortsat et revideret 

udkast - punktet udsættes til 

næste møde 

 

7.  

 

Opdatering på skolens principper 

 

-Princip for undervisningens organisering 

-Ordensregler 

 

 

20 

Princippet for undervisningens 

organisering debatteres på det 

næste SKB-møde. 

Ordensreglerne godkendes på 

næste møde efter reglerne er 

opdateret. 



3 

 

8.  

 

Forældre skolepatrulje kl. 14? 

 

 

Skolepatrulje kl. 14 bestående af forældre? 

Status på arbejdet med etablering.  

 

 

5 

Der mangler fortsat nogle 

forældre til ”Klokken 14.00-

patruljen” - reelt set mangler der 

kun en forælder til onsdag 

klokken 14.00 for at det kan 

komme op at køre!!! 

 

9.  

 

Sundhedspolitik 

 

 

En drøftelse af indhold og salg i boden og sundhedspolitik på 

Østervangsskolen. 

./. Fødevarestyrelsens guide til sundere mad i skolen er tidligere 

udleveret. 

 

 

15 

Der udarbejdes et forslag til 

princip for sundhedspolitik til det 

næste møde. 

 

10. 

 

Møde med klasseforældreråd 

Den 22. januar 2019 

 

 

Indhold i mødet drøftes. 
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Forældreinvolvering og 

undervisningsdifferencering 

bliver omdrejningspunktet til 

mødet. 

11.  

Økonomi 

 

En status på skolens økonomi 

 

 

10 

Status quo i.f.t. til tidligere 

udmeldt status. 

12.   

Høring 

Forslag til takstbetaling for omgængere på samme klassetrin 

fra skoleåret 2019/2020 

Forslag til ny takstbetaling for 10. klassestilbud fra skoleåret 

2019/2020 

 

5 

Bestyrelsen tilslutter sig 

forslaget med den tilføjelse, at 

den opnåede besparelse bliver 

indenfor det samlede 

skoleområde 

 

13. 

 

Punkter til 

hjemmesiden/forældreintra fra 

mødet 
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Der mangler 1 forælder til 

skolepatruljeopgaven til 

onsdagsvagten klokken 14.00 

 

Den 22. januar inviteres der til 

møde mellem 

klasseforældrerådene og 

skolebestyrelsen - invitation 

udsendes meget snart 

 

Forældretilfredshedsundersøgels

en har svarfrist d. 10. december - 



4 

så der er tid endnu til at få 

svaret hvis ikke det allerede er 

sket. 

 

14. 

 

Evt. 

 3  

  

Godkendelse af referatet 

Referatet udskrives og 

underskrives. 

  

5 

 

  

Spisepause 

 

Husk at melde afbud, hvis du ikke ønsker at spise 

med! Senest fredag den 30. november kl. 12.00 

   15  

 

Venlig hilsen    

Thomas Winther/Peter Nellemann   


