Østerbyskolen

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2020 kl. 17.00

Referat den 28. april 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:

Mødested: Via Meet – link i mail.

Kommende
møder:
2020:
26.05.2020

Gæster / elevråd kl. 16.45
Ingen gæster denne gang.

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af referat fra 25.02.2020 - godkendt

Drøftelser/beslutninger

.2020

3. Information om bevægelsesprojekt ”Bevægelse er Vejen” v. Lasse Roost Rasmussen, der er

playmaker på projektet. Østerbyskolen er udvalgt til at deltage i projektet som 1 ud af 2 skoler i
kommunen. Karina Kragh fra bevægelsesudvalget på skolen deltager også i punktet.
Lasse orienterede om projektet. Powerpoint er vedlagt. En vigtig del af projektet er involvering af
forældrene. Det kan være via forældremøder, kampagner mv. Tidsplanen er lige nu påvirket af
Corona, da foreningerne stort set er lukket nu. Der er dog allerede nu lavet aftale med Askov
Mudeaters, som har en pumptrack cykelbane, som kommer på Østerbyskolen midt i maj. Karina
orienterede om alle de aktiviteter, som Østerbyskolen har iværksat. Her kan fx nævnes
motionsdage, cykling til svømning, dansk skoleidræt, mental sundhed og idrætsopvisning.
Der skal via projektet videreudvikles på eksisterende tiltag. Det kunne blandt andet være i forhold
til cykelbusser.
4. Orientering om genåbning v. MK

Der er løbende sendt orientering ud til forældre via Aula. Der er glade elever, forældre og
personale. Det er en ny hverdag for alle, hvilket giver nogle udfordringer. Der er mange kreative
ting i gang, som kan videreudvikles og bruges fremover. Læring tænkes på en ny måde. Da
dagene er delt op i blokke, er der gode muligheder for udflugter. Dette gælder både Østerbyskolen
og ØsterbyCentret. Der er også opmærksomhed på de udfordrede elever omfattet af
fjernundervisningen. Vi er opmærksomme på, at hjemmeunderviserne er pressede i forhold til det
sociale. Derfor kører vi forbi med en lille hilsen.
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5. Skoleåret 20/21

Der er en dialog i gang, om hvad vi kan lære af situationen nu, og tage med til næste skoleår.
Ferieplanen ændres som godkendt i forhold til opstart efter sommerferien, lørdagsskole samt
juleferien.
6. Høring Vejen Kommunes børne og ungepolitik v. AL – udkastet til børne og ungepolitik vedlagt.

Politikken er meget overordnet og generel. Børnene er ¼ af døgnet på institutioner. AL sender
udkast til høringssvar.
7. Økonomi – regnskab skole og kantine v. AJ – bilag vedlagt.

Gennemgang af økonomi med kommende reguleringer, herunder også kantinens regnskab for
2019.
8. Aktuelt (fast pkt.)) – ingen bemærkninger
9. Principper (fast pkt.) – udsat

Opfølgninger/evalueringer
10. Status personale v. MK – MK gennemgik status personalet. Der er meget lidt sygdom.
11. Årshjul for SB – (fast bilag) - ingen bemærkninger

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
12. Evt. Opbakning til at næste møde afholdes via Meet. Iflg. aftale med Maja er Mette ordstyrer.

Punkter til næste møde:

