
 

 

 

 

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

Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Torsdag den 25.05.2020 Kl. 19.00 – 20.30   

Sted: Virtuelt møderum 3034  

Afbud:   Lone - Jesper  

Dagsorden: Referat: PA 

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

2) Meddelelser (15 min.) 

a) Eleverne – uden deltagelse 

  

b) Formanden: 

  

  

c) Skole og SFO: 

 Genåbning fase 2 – status 

 Beredskabsplaner 

 Børnetal og indskrivning 

 

Skolen: 

 Ansættelser – fast stilling og barselsvikariat 

 Sidste skoledag og dimission 

 

SFO: 

 

 

C) Skole og SFO 

 Orientering omkring genåbning fase 2 – 

Igen er det gået rigtig godt med 

genåbningen og 6.-9. årg. er ved at finde 

deres fodfæste i at være på skolen. 

 Beredskabsplanerne er ved at blive 

revideret til – bliver sendt ud til 

godkendelse ved bestyrelsen inden den 15. 

juni. 

 Skolen gør hvad de kan for at få kontakt 

med de forældre som ikke nåede 

indskrivning inden coronanedlukningen de 

har fået besked i eboks – Børnetallene ser 

fine ud sammenlignet med sidste års tal – 

Så vi ser ikke en tendens på at forældre 

melder deres børn ud af SFOen 

Skolen 

 Vi har ansat Brynjar i en fast stilling samt 

Trine Guldhammer i et barselsvikariat – Vi 

søger en lærer mere til ansættelse fra 1. 

august – udvælgelse den 4. juni og 

samtaler den 8. juni – Søren og Tim 

deltager i samtalerne 

 Ledelsen deltager i et møde efter den 8. 

juni hvor retningslinjerne for dette 

vedtages – info om dette sendes ud til 

forældre så snart vi ved mere – Håbet er 

en sidste skoledag for 9. årg. den 25. juni 

og dimission i en eller anden form tirsdag 

eller onsdag i den sidste uge inden 

sommerferien. 

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

 Valg til skolebestyrelsen 

 Budget 

 

 Der er 7 kandidater til skolebestyrelsen – 

Hanne og Finn indkalder disse til et 
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 Trivselsmåling 

 Skoleårets planlægning 

 Lokale indsatser og målsætninger 

 Årshjul 

opstillingsmøde den 3. juni kl. 17.00 hvor 

planen for valget bliver fastlagt. Søren og 

Frank deltager - Kort drøftelse omkring 

ændring af hvor lang tid man sidder i 

bestyrelsen. Hanne spørger skolechefen 

om vi kan ændre det til 2 års perioder.  

 Hanne gennemgik budgettet – hvor 

grundlaget for at ansætte en ny lærer blev 

begrundet – Finn gennemgik SFO 

budgettet – Samlet set ser budgettet rigtig 

godt ud. 

 Alle klasser tager trivselsmålingen i uge 24 

– 7. årg. er udvalgt til stikprøve i national 

test i engelsk. 

 Østerkøbing er flyttet til uge 12 2021 – Den 

26. sep afholdes der pædagogisk lørdag – 

Næste år indføres der 5 projektdag for alle 

klasser fordelt på 5 forskellige ugedag 

fordelt ud over året. 

 Formen på elevplanen arbejdes på plads i 

løbet af næste skoleår i samarbejde 

mellem bestyrelsen og personalet. De 

kommunale indsatser er stadig i spil – nye 

bestyrelse bliver sat mere ind i dette 

 6. årgang har fået flyttet deres lejrskoletur 

til uge 39 når de går i 7. klasse 

 Udkast til et årshjul præsenteres på næste 

bestyrelsesmøde. 

 Vi mødes fysisk næste gang den 17. juni kl. 

17.00 til 21.00 hvor der er spisning 

4) Godkendelse af referat 

 

Godkendt efter oplæsning 

5) Eventuelt: 

 

 

 

 

Kommende møder/arrangementer: 

18/12, kl. 17 – 21: Møde og spisning 

28/1, kl. 19 – 22: Møde 

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 
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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 
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