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INDHOLDSFORTEGNELSE
Møde mandag d. 14. januar 2019
Check in …
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra ledelsen
3. Nyt fra Elevrådet
4. Nyt fra skolefestudvalget
5. Elevbidrag skolens vision og værdier
6. Principper
7. Evt.
Rundvisning på mellemtrinnet i Torsted v/ Monica Kruse
Check ud …

Check in

Nr. 1.
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

Nr. 2.
Orientering fra ledelsen

Sagsfremstilling:
Drift:
- Orientering ift. kommende skolebørn til 0. årgang: Informationsmøde, indskrivningstal og proces
med rød tråd.
- Forældreundersøgelse i SFO: Svarprocent på 30%. Der er iværksat tiltag i relation til undersøgelsen.
- Der arbejdes pt. med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Kommer på bestyrelsesmøde i april.
- Søstrene Jensen-legatet blev uddelt til tre udskolingselever før jul.
- Trivselsmåling blandt medarbejderne: Der er fremgang på alle parametre.
- Udearealer: Legeplads på mellemtrin Torsted er næsten færdig. Fliser og belysning i Hatting er for
egen regning; skal afdækkes yderligere. Der er i Ejendomscenteret drøftelser vedr. løsning af regnvandsproblematik i arealet omkring Flyveren.
Økonomi:
- Vi kommer ud med et underskud for 2018 på ca. 700.000 kr. Underskuddet skyldes to negative efterreguleringer, større lønudgift på før-skole samt ekstraordinære prioriteringer i forbindelse med
indsatser
Udvikling:
- Der er igangsat logokonkurrence blandt eleverne. Skal afgøres på næste bestyrelsesmøde.
- Planlægning i gang ift. kommende forældremøder om vision og værdier
- STEAM-uge i uge 3 er skudt i gang. Åbent hus d. 17/1.
- Proces vedr. fablab-spydspidsskole er i gang med inspirationssøgning, involvering af interne og
eksterne aktører mm.
- Information omkring politisk aftale: Øget praksisfaglighed i udskolingen: Dette medfører bl.a. obligatoriske praksisfaglige valgfag med prøve i 8. klasse samt elevers retskrav til at komme i praktik.
Henvendelser:
- Information om forældrehenvendelse til Bestyrelsen. Rikke sender henvendelse til resten af Bestyrelsen
Sagsfremstilling: Orientering og drøftelser omkring den daglige drift og diverse udviklingsområder m.m.

Bilag: Nej
Beslutning:
Taget til efterretning.
Der blev på mødet rejst et ønske om, at den tidligere nedsatte arbejdsgruppe skal undersøge sammenhængen mellem børnehave og skole og den fælles forståelse om den gode overgang. Der indkaldes til
møde i arbejdsgruppen

Nr. 3.
Nyt fra Elevrådet
Sagsfremstilling: Orientering omkring elevrådets arbejde
Rynkebyløb og sidste skoledag skal planlægges i den kommende periode.
Bilag: Nej
Beslutning:
Taget til efterretning

Nr. 4.
Nyt fra skolefestudvalget
Sagsfremstilling:
Status fra skolefestudvalget.
Arendse, Anita og Malene vedr. Hatting
Rikke, Ulla B. vedr. Torsted

Hatting:
- Afviklet informationsmøde med repræsentanter fra klasserne. Som noget nyt er der spisning, hvor
man sidder klassevis.
Torsted:
- Møde afviklet og roller fordelt. Det kører efter planen.
Bilag: Nej
Beslutning:
Til næste skoleår kan man med fordel skærpe forældres inddragelse og ansvar i forbindelse med skolefesten.

Nr. 5.
Elevbidrag skolens vision og værdier
Sagsfremstilling: Indsigt i elevbidrag fra udskolingen og dialog omkring emnet
Bilag: Oplæg på mødet
Beslutning:
Taget til efterretning

Nr. 6
Principper
Sagsfremstilling: Proces i forhold til revidering af skolens principper

Præsentation af procesplan for gennemgang af tidligere vedtagne principper
Bilag:

Proces for gennemgang af principper på Østerhåbskolen, foråret 2019
Beslutning:

Bestyrelsen forholder sig til principperne inden mødet, hvor det enkelte princip er på, jf. procesplan. Herefter reviderer bestyrelsen principperne.

Nr. 7 Evt.
Der er usikkerhed/uklarhed omkring inspiration til brug af klassekasser, især ift. eventuel tilbagebetaling. Det er forældrene i den enkelte klasse, der skal tage stilling til rammerne.
Rynkebyløb: OBS på, om det falder sammen med andre samlende aktiviteter i kommunalt regi.
Spørgsmål vedr. trafikpolitik. Der er fortsat proces med trafik-kontaktpersonerne. Opfordring til
forældre udsendes på intra med reminder om ”kys og kør”, parkering og lygter/cykelhjelme.

Rundvisning i udskolingen ved viceskoleleder Jesper Tange
Udsættes til senere møde
Mødet hævet kl. 20.03
Diæter til:

UNDERSKRIFTER – Østerhåbskolen

