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Referat den 24. november 2020 kl. 17.00
Tilstede:
Forældrevalgte: fmd. Maja Oxholm, Mikkel Herold, Flemming Bruun Høtoft, Jan Pedersen, Lotte Kiel Kristensen, Steen
Lautrup, Anne-Emmanuelle Bertelsen
Skolen/Centret: Allan Lauenblad, Mette Kragh, Lasse Stokbæk Bekke, Henrik Olsen
Byrådsmedlem: Tina Bloch Gottschalk Assisterende sekretær: Annemette Krebs Jepsen
Elevrådet: Formand: Karoline Poder Næstformand: Shiwa Babaee Kontaktlærer Seyed Morteza Hashemi
Fraværende:

Mødested: Personalerummet

Julefrokost fra kl. 18.00

Gæster / elevråd kl. 17.00

Kommende
møder:
2021:
26. januar
23. februar
30. marts
27. april
26. maj

Elevråd – deltagelse af formand og næstformand.
Mindre grisekød i kantinen og mere kylling, oksekød og fisk

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden -godkendt
2. Godkendelse af referat fra 27.10.20 -godkendt

Drøftelser/beslutninger
3. Principper (fast pkt.) – Endelig godkendelse nyt princip vedr. badning.

.2020

Idrætslærerne er blevet spurgt til om lærerne bade med eleverne, det gøres forskelligt og derfor
blev det vedtaget at princippet om badning indeholder teksten: ”læreren KAN bade med eleverne”

Opfølgninger/evalueringer
4. Tilbud Askov Mudeaters.

I forlængelse af Skolebestyrelsens indsats på bevægelsesområdet og cykelområdet, vil vi gerne indgå
en aftale med Askov Mudeaters om adgang i første omgang til en cykeltrailer til almindelig personbil.
Grønvangskolen har sagt ja til at deltage.
Aftalen gør det nemt og overskueligt for lærerne at bruge cykler i udeoplevelser, som der pt. er meget
brug for pga. corona-tiden.
Øvrig information:
Vi binder os for 5.000 kr. for 3 år, og så har vi ubegrænset brug af cykeltrailer med plads til 20 cykler.
Der er mulighed for, at vi investerer 50.000 kr. i en udvidelse af projektet, der indeholder køb af mountainbikes til en hel klasse, og som vi derefter har fri benyttelse af. Vedligehold og opbevaring vil Askov
Mudeaters have ansvaret for.
Alternativt er vi bekendt med, at DGI udlejer klargjorte mountainbikes til en pris på 150 kr. pr. cykel pr.
døgn.
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Kommentarer:
- skal vi investere i noget, de få får glæde af, eller noget mange flere elever kan få glæde af?
- Måske vil en sti være en bedre investering?
- SB prioriterer en sti fremfor en cykeltrailer.
Kunne Vejen Kommune ikke være medspiller og investere med?
Punktet tages op næste gang, hvor AL undersøger, om det kan undgås, at det ikke blot bliver en dyr
investering, og derefter glemmes det.
BE undersøger, om lærerne vil bruge det.
SB ønsker, at der etableres en sti rundt i på skolen.
Elevrådet udtrykte ønske om gynger/hængerkøjer eller lign.

5. Resultat af Social- og Indenrigsministeriets forældretilfredshedsundersøgelse:

Høj forældretilfredshed på Østerbyskolen.
Danmarks Statistik har gennemført en tilfredshedsundersøgelse for Social- og Indenrigsministeriet om
tilfredsheden med blandt andet landets folkeskoler.
Forældrene på Østerbyskolen er blevet spurgt til deres tilfredshed med skole og SFO. Der er høj tilfredshed både med det faglige udbytte, og arbejdet med at få eleverne til at føle sig trygge og glade.
Tilfredsheden med skolen samlet set har en score på 4,2 på en skala fra 1-5, hvor 5 gives for meget
tilfreds. Vejen Kommunes gennemsnit er på 4,1.
Også blandt forældrene, der er knyttet til Østerbyskolens SFO, er tilfredsheden høj. Her er scoren for
den samlede tilfredshed på 4,1.
Østerbyskolens vision er, at vi vil være den bedste udgave af en folkeskole. Lige der, hvor vi er. For
lige præcis de elever, vi har.
MK undersøger hvor GV ligger i til næste møde.
AJ udsender link fra undersøgelse med referatet:
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
Hvad er succesen – hvorfor mener de ØB er gode?

6. Opfølgning fra sidste møde:

Flemming, AJ og MK har afholdt møde om ombygningen. Det bliver sendt til Helle
Overgangen ved Fuglesangsalle: Anders skal kontaktes og inviteres, da rigtig mange elever går
over nede ved cykelstien.
7. Økonomi – regnskab skole og kantine v. AJ – bilag vedlagt.

Ingen kommentarer
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8. Aktuelt (fast pkt.))

AL tak for jeres opbakning på sociale medier mv.
Hvordan arbejder vi med de dygtige? Hvordan er der transparens ifht. de særlige dygtige? Vi har
fokus på de dygtige elever til læringskonferencerne (Punkt til næste møde, hvor AL orienterer om,
hvad der gøres for de stærke elever.)
Ros til hurtig snak ved konflikter.
9. Status personale v. MK
10. Årshjul for SB – (fast bilag)

•

Besøg ØsterbyCentret – flyttes til et senere møde pga. covid-19

•

Evaluering af samtalemøderne – online v. AL
Der efterlyses samtaler på Centret

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
11. Evt.

Coronatræthed er vi kommet over. Opdelingen fungerer bare godt.
Skolefest – den er aflyst i februar, men overvejer et andet tidspunkt. Tages med på SB næste
gang..
Kommunikation - kan vi lave en ensretning ved henvendelser?
Vi finder proceduren for henvendelser frem - AL.
Gymnastikopvisning – kun for elever på skolen – udsat for forældre. Der vil blive optaget video af
opvisningen.
Punkter til næste møde:

