Østerbyskolen

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.30

Referat den 25. august 2020 kl. 17.30 – 19.00
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: fmd. Kontaktlærer Seyed Morteza Hashemi
Fraværende: Jan Pedersen, Anne-Emmanuelle Bertelsen, Tina Bloch Gottschalck

Mødested: Personalerummet

Forplejning kl. 17.00 – 17.30

Gæster / elevråd kl. 17.30
1. Elevråd – ikke besøg denne gang. Elevrådet er ved at konstituere sig.
2. Besøg af Andst Børne- og Skolecenter – Rikke Ulbrandt Henriksen

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt

Kommende
møder:
2020:
6. oktober
27. oktober
24. november
2021:
26. januar
23. februar
30. marts
27. april
26. maj

2. Godkendelse af referat fra 26.05.20 – godkendt

Drøftelser/beslutninger
3. Punkt på dagsordenen fra Andst Børnecenter:

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem bestyrelserne.
”På baggrund af evaluering af samarbejdet med Østerby, hvor vi fra Andst, har deltaget møderne på
Østerby har vi et forslag til et andet indhold i samarbejdet.
Vi foreslår, at bestyrelserne mødes to gange årligt – på Øs og Andst. Ved sådan et fællesmøde
.2020 afholder hver bestyrelse sit eget (lidt kortere) møde og derefter er der et fælles møde med dialog
omkring et tema. Eksempelvis: hvordan gør vi inkluderende læringsmiljøer begribelige for
forældrene? Hvordan håndterer vi konfliktfyldt samarbejde? Eller andet...
Formålet med at prøve samarbejdet af på denne måde er at skabe en større forståelse mellem to
skole-kulturer, som smelter sammen i 7. Klasse”
ØS drøfter forslaget, og vender tilbage. Er der nogle rammer, der gør, det ikke kan lade sig gøre?
Andst sender datoer for deres bestyrelsesmøder til Maja.
4. Orientering og forventningsafstemning om SB arbejde v. Maja

Samarbejde med vores byrådsmedlem. Der laves punkt på referatet – der hedder opfølgning til næste
møde.
Tavshedspligt – også derhjemme.
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Vigtigt med samarbejde – arbejde sammen som en enhed. Skolebestyrelsesarbejdet handler ikke om
ens egne børn.
Ønske om, at der ikke er møder på online møder hver anden gang. Det kunne være med en mulighed
for at deltage i møder hjemmefra, hvis man ikke kan møde op
Det blev aftalt, at alle møder er med fremmøde på skolen og med mulighed for at deltage online, hvis
man er forhindret i at møde op.
5. Principper (fast pkt.) – udsat til næste møde.

Forslag om at få opslag månedlig på FB – vidste du…… kender du Østerbyskolens princip om….
Ønske om formidlingsplan til næste skolebestyrelsesmøde.

Opfølgninger/evalueringer
6. Covid 19 – retningslinjer og daglig praksis.

Der kommer covid retningslinjer på skolens hjemmeside og FB i morgen
7. Klassetilknytning – Der er sendt ud. Ændringer på mail til AJ.
8. Årshjul 20-21 – årshjulet sendes med referatet ud.
9. Fotografering 4. sept., 7.sept., 8. sept. og 9. sept. fra kl. 9-14.30

Husk at blive fotograferet.
10. Bevægelse er Vejen - Lasses slides til forældremøderne

Lasse Roost står bag forskellige bevægelses aktiviteter – fx cykelbane og lån af mountainbikes.
Skolens bevægelsesudvalg KA – SE – CC – WU – KS har sammen med Lasse et forløb i gang med
danseforening – bordtennisklub – atletik. Samarbejde med foreninger.
Østerbyskolen skal i gang med certificering DGI bevægelsesskole. Der er workshop 2 gange i år for
personalet ang. bevægelse i undervisningen. Bevægelsesudvalget skal af sted 5 gange. Elev-ambassadører på 8. og 9. årgang.
Slides har været vist til forældremøderne. Lasse R. med til at lave teambuilding på introturene for 7.
klasserne. SB ønsker at viderebringe til Lasse R, at det er vigtigt at sikre, at der er plads til de børn,
der ønsker at fortsætte i foreningerne efter at deltaget.
11. Lørdagsskole

Der kan sagtens være begrænsninger på grund af covid 19. Skal datoen flyttes, eller datoen blive med
alternativ dagsorden.Datoen fastholdes – så tilpasses dagsordenen på dagen de begrænsninger, der
måtte være.

12. Ønske om bevægelsessti fra Bevægelsesudvalget.

Ønske om en sti rundt om skolen. Kræver arbejde, penge og tid. Bevægelsesudvalget arbejder med et
forslag om, hvad der skal være. Ideer til bevægelsessti – steder at søge om midler.
Elementer fra legepladser.
Der er en naturlegeplads på Fanø, der kunne være inspiration.
Forslag om at kontakt arrangører af OCR løb – kunne man være ”opbevaring” for dem, når de ikke
bruger deres redskaber.
13. Indsats for overvægtige børn.

Lasse Roost sammen med CC lavet hold med henholdsvis overvægtige eller inaktive børn. Handler
om motion og kost. Forløb efter skole – tilbud til udvalgte elever særligt fra mellemtrinnet.
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Projekt med sundhedsplejen kan inddrages.
14. Udskoling - udgang i pauser

Udskolingen har ikke længere udgang i pauserne pga covid 19 og ønske fra SB, om de bliver på skolen i pauserne. Handler også om fællesskab.
Næste skoleår er der planer i forhold til skolemad. Her kunne det også være godt med bevægelsessti.
Viden om kærlighedsstien rundt om skolen. AL inviterer Lasse og hans klasse med rundt på Kærlighedsstien.
Lukket adgang til Netto/Lidl medfører større forståelse for senere fællesspisning.
15. Projekt Danmarks vilde haver

Forslag om gårdhaverne bliver en del af projekt Danmarks vilde haver, i stedet for græsslåning.
Der kunne være en klippet sti i det vilde. Forslag om kun i den ene atrium-gård – godkendt.
Det er vigtigt med kommunikation om, at det er et projekt – info v. vinduerne.
16. Økonomi – regnskab skole og kantine v. AJ – bilag sendes inden mødet.

AJ gennemgik regnskabet. Tildelingsmodellen blev drøftet. Kunne det være et emne for et
dialogmøde. AJ laver ny opstilling i forhold til kantinen til næste møde.
17. SB møde d. 29. september 2020

Der er afskedsreception for Jonna og Kalle den 29. september 2020.Skolebestyrelsesmødet flyttes til
tirsdag d. 6. oktober 2020.
18. Aktuelt (fast pkt.))
19. Status personale v. MK

Mette orienterede om status personale.
20. Årshjul for SB – (fast bilag)

Det nye årshjul sendes med referatet.

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
21. Evt.

Punkt vedr. foreningers opslag på Aula.
Må foreninger få deres på Aula – der er opslag fra billedskole/musikskole. Der vil være med opslag
fra kommunale samarbejdspartnere. Derudover laves ikke opslag udover skoleopslag. I forbindelse
med projekt med Lasse R, hvor der er besøg på skolen, har foreningerne mulighed for at dele
materiale ud til eleverne
Punkter til næste møde:

Opfølgning til næste møde:
Formidlingsplan for principper
Bevægelsessti – er der nogle steder, der kan søges?
Opfølgning projekt bevægelse er Vejen – Flemmings spørgsmål.
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Tildelingsmodel – høringssvar.
Kantinen – ny fremstilling af økonomi af AJ.

