Østerbyskolen

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.00

Referat den 26. maj 2020 kl. 17.00 – 18.00
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, Sabine Lolk Vibild, Henrik Olsen
Byrådsmedlem: Kjeld Thorsen Assisterende sekretær: Annemette Krebs Jepsen
Elevrådet: fmd. Diana Hahn Kontaktlærer Lasse Stokbæk Bekke
Fraværende: Kjeld Thorsen, Flemming Bruun Høtoft, Henrik Olsen, Sabine Lolk Vibild,

Mødested: Via Meet – link i mail.

Kommende
møder:
2020:
25. august
29. september Meet

Gæster / elevråd kl. 16.45
Ingen gæster denne gang.

27. oktober
24. november Meet

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra 28.04.20 - godkendt

Drøftelser/beslutninger
3. Valg SB – konstituering – Maja Oxholm blev valgt som formand, Mikkel Herold som næstformand
4. Status på genåbning v. MK. – Genåbningen går godt. Der er rigtig god livslæring i

.2020

udeundervisningen. Der er stort set ingen sygdom. Lærerne i udskolingen har evalueret på
kombinationsundervisningen. Den fortsætter frem til sommerferien. ØS deltager i en undersøgelse
sammen med UC Lillebælt og Vejen Kommune, hvor der vil blive samlet op på viden og udvikling
under corona-perioden.
- Stikord vedr. åbningen:
Godt tidspunkt for åbning, undervisning via leg, meget forskellige dage, sjov og anderledes måde
fx via orienteringsløb, udflugter, rigtigt god med mere bevægelse og aktiviteter udenfor, nogle
steder manglende undervisningsmaterialer til hjemmeundervisningen, stor kreativitet, kan være
svært med relationer på tværs af klasser/hold (nødvendigt med opdeling pga. retningslinjer),

5. Økonomi – regnskab skole og kantine v. AJ. – Gennemgang af økonomien pr. 30.04.2020.
6. Aktuelt (fast pkt.))

-

Udviklingen i indskolingen følges nøje.
Østerbyskolen er en cykelskole. Der vil blive tænkt cykling ind i hverdagen.
De 3 nye 7. klasser bliver meldt ud i uge 23.

Østerbyskolen
-

-

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.00

Skoleårets planlægning er i fuld gang – der arbejdes med mange ideer. Vejen Musikskolen vil
være en del af musik-undervisning i 0. – 2. klasse. Fra 3. klasse er det Steffen, der står for
musikundervisningen. Der vil næste skoleår også være mulighed for at synge i skolens kor om
onsdagen efter skoletid (kl. 15.15)
Det blev besluttet, at næste skoleår afholdes hvert andet skolebestyrelsesmøde via Meet.
(Flemming Høtoft deltog ikke i mødet, han er ikke enig med beslutningen)

7. Principper (fast pkt.) – udsat

Opfølgninger/evalueringer
8. Status personale v. MK – Mette orienterede om status i forhold til personalet.
9. Årshjul for SB – (fast bilag)

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
10. Evt.

Orientering fra ØC:
- Parkeringspladsen er færdig med første tilretning. Det er blevet rigtigt godt.
- Der er lavt sygefravær både på ØS og ØC. Få konflikter blandt eleverne.
- ØC har fået nye vinduer og nyt køkken – vedligeholdskontoen v. Vejen Kommune.
Optegning - Leg på streg – i skolegården udsættes pga. anlægsønsket om nyt asfalt i
skolegården.
Markedsføringen af skolen fortsætter. Der arbejdes på et projekt vedr. morgensamlingen.

Punkter til næste møde:

