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Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Tirsdag d. 20.april 2021 Kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Teams  

Afbud:   Boba  

Dagsorden: Referat: Palle 

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

2) Meddelelser (40 min.) 

a) Eleverne  

 

b) Formanden 

 

c)  

Skolen (fritidsdel og undervisning) 

 Corona  

- genåbning  

- test 

 Ansættelse 

A) 9. Årgang har haft terminsprøver, og er dermed 

klar til de skriftlige prøver i starten af maj – ellers 

går det godt blandt eleverne, under de 

restriktioner der er lige nu 

 

B) Formanden stopper til sommer - på næste møde 

skal vi have fundet en ny formand – Laila vil gerne 

stille sig til rådighed som formand. I tilfælde af at 

Laila bliver valgt som formand, skal vi have en ny 

næstformand - Bestyrelsesmedlemmerne 

overvejer det til næste bestyrelsesmøde.  

 

C) Vi har hjemsendt 2.b pga. af en positiv test ved 

en elev. Der er ikke komme flere positive test på 

baggrund af hjemsendelsen. De nye retningslinjer 

gør, at vi ikke skal sende nogen hjem ved en positiv 

lyntest, men først ved en positiv PCR-test, som skal 

tages samme dag som den positive lyntest. 

Der er nye retningslinjer for 5.-9. årg. Palle har 

sendt besked til forældrene omkring dette.  

 

Vi har ansat Sofie Conradsen, som starter den 3. 

maj. Vi har også ansat Hanne Østergaard i en 

tidsbegrænset stilling. Vi har samtaler igen på 

torsdag, til den stilling vi ikke fik besat i sidste 

runde.  

 

Der har været overleveringsmøder på kommende 

0. årgang - Nu går der en proces i gang med at 

danne klasser. 

Arbejdet med velkomstfolder er godt i gang – Anne 

taler med CL om at få den på vores hjemmeside – 

Prosateksten er lige nu til gennemlæsning med 

personalet. Folder skulle gerne være på 
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hjemmesiden inden sommerferien. Sampasning 

med Hyldgård og Nordre bliver ikke til noget i år. Vi 

savner stuerne men holder ud. Klubben er flyttet 

tilbage i kælderen stadig med meget afstand og 

sprit.  

 

Alle på Østre, fra elever til personale gør det bare 

så godt under disse Coronarestriktioner. Det er 

bare så flot.  

 

 

3) Årshjul/pkt. til beslutning (65 min.): 

  
1. Aftale om økonomisk ramme til trivsel og fagligt løft.  

2. Præsentation af udviklingsområder kommende 

skoleår. 

a. Drøftelse i grupper 

b. Næste møde om kommende arbejde 

3. Drøftelse af udkast til skoleplan (se bilag). 

4. Ansættelsesudvalg nedsættes 

5. Lejrskole  

1. Vi har fået ca. 100.000kr i alt. Til fagligt løft 

har vi fået ca 39000kr. Til socialt/trivsels 

løft har vi fået ca. 60.000kr - Vi har fordelt 

midlerne ud til alle årgangsteams. 

Elevrådet har fået ca. 5600kr som 

elevrådet drøfter bruge af i morgen på 

elevrådsmødet. Pengene skal bruges inden 

sommerferien. Vores emneuge er flyttet til 

uge 24 og de sidste tre projektdage er 

flyttet til uge 25 hvor midlerne kan bruges 

fx på en tur ud af huset.  

2. Hanne gennemgik vores udviklingsområder 

for næste skoleår. Derefter gode 

gruppedrøftelser om udviklingsområderne.  

3. Udsat  

4. Medlemmerne melder tilbage til Hanne 

hvis man ønsker at sidde med i 

ansættelsesudvalget. 

5. Ledelsen fik grønt lys til at omlægge en 

tjektime på en årgang til at finansiere 

læreretimer til en tur på evt. 8. eller 9. Årg.  

4) Eventuelt (10 min.) 

 Orientering  

 Underskrift referat 

 

 

5) Godkendelse af referat (5 min.) 

 

 

 

Kommende møder/arrangementer: 

5/8 kl. 19-21: Møde og konstituering 

25/8 kl. 19 – 21-30: Møde 

29/9 kl. 19 – 21-30: Møde 

26/10 kl. 19 – 21-30: Møde 
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12/11 kl. 19 – 21-30: Møde 

8/12 kl. 18-21: Møde og spisning 

18/1 kl. 19 – 21-30: Møde 

24/2  kl. 19 – 21-30: Møde 

22/3  kl. 19 – 21-30: Møde 

20/4  kl. 19 – 21-30: Møde 

26/5  kl. 19 – 21-30: Møde 

17/6 kl. 17 – 21: Møde og spisning 

 

Andre arrangementer til deltagelse af rep.: 

20/8 kl. 19-21: Budgetorienteringsmøde 

26/9 kl. 8.30-15: Pædagogisk lørdag 

20/1 fra kl. 18.30: Dialogmøde 0-18 års omr. 

24/6 kl. 17.30-19.00: Dimission 

 

Kommende punkter: 
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