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Møde i skolebestyrelsen 

 

Dato: Onsdag d. 26.maj 2021 Kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Multisalen, Østre  

Afbud:     

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 – alle tilbage 

• Ansættelser 

• SFO 

• Dimission 

• Uge 24-25 og trivsel 

 

a) Elevrådet har givet et gavekort til alle klasser på 

200kr. Pengene er fra de trivselsmidler de har fået. 

9. årgang er i gang med planlægning af sidste 

skoledag den 21. juni – inden da har de mundtlige 

prøver i juni måned 

 

B) intet nyt 

 

C) Vi har været mildt ramt ifh. Corona – Vi har ikke 

sendt nogen hjem i meget lang tid. Vi holder stadig 

afstand og er opdelt klassevis hele dagen. 

I uge 24 har vi emneuge klassevis – Det er vores 

Østerkøbinguge som er konverteret til en emneuge 

– i uge 25 har vi sidste skoledag for 9. årgang den 

21/6 den 22/6 Og 23/6 har vi to udsatte 

projektdage. Kodning er det nye på skolen 

Ansættelser: Vi har ansat Hanne Østergaard i en 

fast stilling – Vi har ansat Kirsti Bastholm i en fast 

stilling på kommende 2. årgang hun starter 1. 

august – Vi har ansat Fia Thomsen i en fast stilling 

til vores mellemtrins base – Vi har ansat Susie 

Nielsen i en fast stilling til vores indskolings base. 

Vi søger stadig to lærere til udskolingsbase og en 

lærer til mellemtrinnet samt to pædagoger. Vi har 

samtaler til lærere stillinger torsdag den 3. juni – 

Susanne og Michael sidde med i 

ansættelsesudvalget. 

AB-Kenneth-Susanne går med i 

ansættelsesudvalget til de to pædagogstillinger.  

Dimission: Den 24/6 kl. 17.30 - Frank taler til de 

afgående 9. klasser 

SFO: Vi har undersøgt om Aula kan afløse tabulex i 

SFOdelen. Det kan det og vi skifter til aula i SFO i 

forbindelse med sommerferien.  
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Vi sender tre årgange på lejrtur næste skoleår.  

 

3) Årshjul/pkt. til beslutning (95 min.): 

  
1. Økonomi og normering skoleåret 2021-22 

2. Organisering på Østre inkl. Skoleplan/håndbog 

(bilag i Teams) 

3. Pause 

4. Ny på Østre og kommende 0.klasse 

5. Besøg Østre skole - 3D scan 

6. Pædagogisk weekend 

7. Konstituering af bestyrelsen 

8. Referat fra bestyrelsesmøder 

 

1 Hanne gennemgik skolens økonomi som den ser 

nu lige nu.  

2. udsat til næste møde 

4. Der er lavet klasser og stuer med de nye 0. 

klasser – Vi afholder besøgsdag den 8. juni for 

kommende 0.årgang - Anne viste forældrebrevet til 

kommende 0. årgang - samt vores nye 

velkomstfolder på hjemmesiden.  

5. 3D scan – Hanne viste 3D scan af skolen 

6. Alt personale tager på pædagogisk weekend den 

17.-18. Sep. Bestyrelsen inviteres med 

7. Frank stopper i bestyrelsen og bliver 2. 

suppleant – Boba og Søren stiller op til 

formandsposten - Søren blev valgt. Stort tillykke 

med valget.  

Boba og Alex stiller op som næstformand - Boba 

blev valgt. Stort tillykke med valget.  

8 udsat til næste møde 

4) Eventuelt (10 min.) 

 

På næste møde har vi et punkt om bad og idræt 

Skolepatruljen på næste møde 

Er bestyrelsesmøderne for korte? 

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 

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 
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Kommende punkter: 
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