
 

 

 

 

 
Ikast Østre Skole, Finlandsgade 10, 7430 Ikast 
ostreskole@ikast-brande.dk  
www.ikastoestreskole.dk 
Tlf. 99604500 

Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Torsdag den 17.06.2020 Kl. 17.00 – 21.00   

Sted: Møderum 1 Med spisning 

Afbud:   Lone -   

Dagsorden: Referat: 

1) Tjek ind og godkendelse af dagsorden (5 min.)   

2) Meddelelser (15 min.) 

a) Eleverne – uden deltagelse 

  

b) Formanden: 

  

  

c) Skole og SFO: 

  

 

Skolen: 

 Personalesag 

 Ansættelse  

 Sidste skoledag og dimission  

 

SFO: 

  

 

C) Indbydelse til økonomimøde 20. august 19-21 i 

Remisen i Brande – alle medlemmer er 

velkommen.  

 

Personale. Finn går på pension PHD den. 1. sep. 

2020 – Jørgen Holck går også på pension til 

oktober. Der afholdes reseptioner i august for dem 

begge to – Skolechefen står for ansættelse for Finn 

– Ledelsen ansætter for Jørgen –  

Vi har ansat en ny musiklærer Sune Kjeldsen fra 1. 

august. Vi har ansat Henrikke i et tidsbegrænset 

stilling på en ny spceial elev. Fagfordelingen er 

færdig og skemalægningen er i gang 

Dimission afholdes på mandag i to hold en klasse af 

gangen.  

Sidste skoledag for 9. årgang er ved at blive 

planlagt 

Vi er blevet pålagt at fjerne alle billeder fra vores 

facebook, hvilket vi gør. Alt personale må ikke have 

facebookgrupper med forældre og elever. Vi håber 

at aula og teams kan løfte opgaven i stedet for 

facebook – I august holder vi møder med 

personalet omkring GDPR regler. Vi kan søge mere 

viden hos KL ”KL-benspind” som har nogle gode 

svar på hvad vi må og ikke må. Det er ærgerlig da 

det er et godt vindue til at se hvad vi laver i skolen. 

Hanne informerer på facebook i morgen omkring 

dette. 
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Der er sendt ud i e-boks i dag at forældre kan 

komme på besøg onsdag den 24. juni mellem 13-

16 og se klasselokalerne og SFO stuerne.   

Der er igen stor tilslutning til SFOen blande de 

kommende 0. klasser. 

SFOen flytter tilbage på de gamle stuer fra på 

tirsdag – Vi skal ud og ansætte to 

pædagogmedhjælpere fra august. Finn har nogle 

emner i kikkerten.  

 

3) Årshjul/pkt. til beslutning (50 min.): 

 Skolebestyrelsesvalg 

 

 Beredskabsplaner (se bilag) 

 

 Læring af Corona 

 

 Årshjul (se bilag) 

 

 Tak for indsatsen til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer: Tim, Steen og Steen. 

 

 

 

 Der er afholdt et opstillingsmøde og der er 

6 kandidater, som er på valg – valget er i 

gang på aula hvor forældrene kan 

stemme – sidste frist er fredag den 19. 

juni – Vi sender en reminder ud til 

forældre om at huske at stemme. (HT og 

AB er genvalgt som 

medarbejderrepræsentanter)  

 Politikker og beredskabsplanen 

gennemgået og taget til efterretning af 

bestyrelsen - Beredskabsplanen bliver 

gennemgået med personalet i uge 32 –  

 Kommunalt fokus på hvad vi har lært af 

Corona – Personalet har sendt deres 

erfaringer til ledelsen - Hanne og Finn 

samler dettet og sender skolens samlet 

læring videre. 

 Hanne gennemgik årshjulet – den tages 

med igen på det første bestyrelsesmøde 

med den nye bestyrelse. 

 Stor TAK for indsatsen til Tim efter 18 år 

– Steen DP efter 10 år og Steen M efter 4 

år 

 

 
4) Eventuelt  

 

Vi oplever desværre mere hærværk på skolens 

område.  

5) Godkendelse af referat 

 

 

 

 

Kommende møder/arrangementer: 

18/12, kl. 17 – 21: Møde og spisning 

28/1, kl. 19 – 22: Møde 
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7/3, kl. 9 – 16: Pæd.dag (på skolen) 

26/3, kl. 19 – 22: Møde 

27/4, kl. 19 -22: Møde 

26/5, kl. 19-22: Møde 

17/6, kl. 17 – 21: Møde og spisning 

24/6, kl. 17.30-19.00??: Dimission 

 

Kommende punkter: 

 

  

 

 

Godkendelse af referat: 

 

Frank Sjøgreen, forældrerepræsentant (formand) 

 

Steen Mikkelsen, forældrerepræsentant (næstformand) 

 

Steen Dahl Pedersen, forældrerepræsentant 

 

Jesper Roskilde, forældrerepræsentant 

 

Sara Kristensen, forældrerepræsentant 

 

Tim Sølyst, forældrerepræsentant 

 

Søren Madsen, forældrerepræsentant 

 

Anne-Birgit Thygesen Qvistgaard, personalerepræsentant 

 

Helene Thibert-Poulsen, personalerepræsentant 

 

Lone S. Boll Jørgensen, ledelsesrepræsentant 

 

Finn Hansen, ledelsesrepræsentant 

 

Palle Aagaard Jespersen, ledelsesrepræsentant 

 

mailto:ostreskole@ikast-brande.dk
http://www.ikastoestreskole.dk/

