Østerbyskolen

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28.januar 2020 kl. 17.45

Referat den 28. januar 2020 kl. 17.45 – 19.30
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 Næstformand: Freja Kontaktlærer Lasse Stokbæk Bekke
Fraværende: AJ, Steen Lautrup,

Mødested: Personalerummet Østerbyskolen

Forplejning fra kl. 17.15

Gæster / elevråd kl. 17.45

Kommende
møder:
2020:
25.02.2020
31.03.2020
28.04.2020
26.05.2020

1. Elevråd
2. Besøg af Andst Børne- og Skolecenter

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 10.12.19

Drøftelser/beslutninger
3. Oplæg fra elevrådet

Elevrådet har været progressiv på, at affald og andet på vej til LIDL kommer i affaldsspanden. De har
sat affaldsspande op og har været rundt i klasserne og fortalt om vigtigheden af, at de samler deres
affald op. Eleverne benytter stadig ikke affaldsspandene og nu ønsker de at lukke for adgangen til
LIDL i 14 dage, så det har en konsekvens, at eleverne ikke samler deres affald op. De vil gerne
orientere dem i festsalen. Elevrådet får råd med til, hvordan beskeden skal gives. Træk paralleller til
elev klimastrejken og miljø.
SB bakker op om ideen, men spørger ind til, hvordan de vil håndtere eventuelle brud på de 14 dages
karantæne. Ideer: hold fokus på de, som gør, som I ønsker og husk også at orientere forældrene når I
indfører det. Det er en naturlig del af at være en del af et demokratisk samfund, og eleverne har selv
valgt elevrådet som repræsentanter.
Spørgsmål til elevrådet vedr. rygning: Hvordan hjælper vi elever der ryger?
Der blev orienteret om xit – BE og KA er kontaktlærere.
4. Rygning. Eleverne må ikke ryge på matriklen, men udenfor matriklen. Ledelsen,

udskolingslærerne og eleverne laver aftale om konsekvenser for rygning på matriklen.

5. Udtalelse om kvalitetsrapport. Rapporten er vedlagt. Udkast til udtalelse udleveres på mødet –

vedtaget.
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6. Budget 2020, høringssvar – opfølgning. Keld og Regin vil gerne mødes med SB og kvalificere

henvendelsen der blev sendt før jul, så bekymringen bliver mere skarp, MK aftaler et tidspunkt,
hvor Regin kan komme.
7. Buskørsel Andst – Gesten. – opfølgning fra sidste møde. Udkast udleveres på mødet.

Forslag jf. Billund MK fremlagde. Uenighed om alle skal kunne få et kort. Keld tager det med i
skoleudvalget, og SB tager det med i deres bekymringssnak med Regin.
8. Trafik/parkering ØsterbyCentret.

ØC ønsker et møde med Anders, Solveigs Taxi og kørselskontoret inden der iværksættes tiltag.
SB bakker op om ideen.
9. Skolefest

Husk at der skal være mulighed for at bestille som gruppe næste år.
10. Økonomi – regnskab skole og kantine v. Mette Kragh. Udlevering af det samlede regnskab for

2019. Regnskabet godkendt af SB.
11. Aktuelt (fast pkt.)) – Trivselsundersøgelse v. AL

Tages hvert 3.år. Det tages frem over hvert år. 91.% er glade for at gå på arbejde, andre
kommentarer er der taget action på.
Udlevering af køreplan for skoleårets planlægning. Orientering AL
12. Principper (fast pkt.) – kommunikationsprincip. Udkast udleveres på mødet.

MK retter de forslåede rettelser.

Opfølgninger/evalueringer
13. Status personale v. Mette Kragh.
14. Årshjul for SB – (fast bilag)

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
15. Evt.

Punkter til næste møde:
Byggeri
Indskoling

