
Side 1 

 

 

Referat af møde 

 Skolebestyrelsen 

 

Data om mødet: 

 

Dato: 28-10-2021 

 

Tid:  18.30 – 21.30 

 

Sted:  Det store mødelokale på 1. sal 

 

 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Forældrevalgte: 

Marlene Højer Bogner 

Rudi Sloth Christensen 

Janne Worm Hansen 

Susanne Bøg 

Henrik Hybertz Bak 

Lone Rokkedahl 

Charlotte Tougaard 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Dorte Nørgaard 

Iben Nielsen 

 

Ledelse: 

Jesper Poulsen 

Brian Svendsen 

Mona Elmgreen Petersen, 

 

Afbud:  

 

 
 

Dagsorden oversigt: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Revidering af anti-mobbeplan 

3. Tilbagemelding fra dialogmødet 

4. Aktivitetsoversigt – nyhedsbrev fra SFO 

5. Princip for brug af mobiltelefoner i skoletiden 

6. Status byggeri – rundvisning. 

7. Anlægsprojekter – status. 

8. Nyt fra 

9. Evt. 

 

 



Side 2 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 1 

Formål med punktet: Ansvar: 

Godkendelse af referat 

 

 Alle 

Referat/beslutning: 
Godkendt 

 

Videre proces: 
  

 

Dagsorden: 

Pkt. 2 

Formål med punktet: Ansvar: 

Revidering af anti-mobbeplan 

 

Input til planen mhp videre behandling 

i personalegruppen. 

Alle 

Referat/beslutning: 
Planen blev gennemgået og kommenteret. 

 

Videre proces: 
Planen tages tilbage i personalegruppen, hvorefter den tages med på bestyrelsesmødet til godkendelse. 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 3 

Formål med punktet: Ansvar: 

Tilbagemelding fra dialogmødet 

 

Kort tilbagemelding fra dialogmødet i 

på Østermarkskolen mellem 

skolebestyrelsen og det politiske 

udvalgt. Fokus vil være på 2026 

planen. 

JP 

Referat/beslutning: 
2026-planen blev drøftet. 

De røde punkter er skal-opgaver. 

Der vil løbende blive sendt information ud til bestyrelsen ang. 2026 planen. 

 

Videre proces: 
2026-planen vedlægges som bilag til referatet 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 4 

Formål med punktet: Ansvar: 

Aktivitetsoversigt – nyhedsbrev fra SFO 
 

Drøftelse af kommunikation fra SFO til 

forældre på baggrund af 

forældrehenvendelse. Hvordan får vi i 

højere grad gjort opmærksom på de 

mange gode aktiviteter der er på 

Kvisten 

Rudi 

Referat/beslutning: 
Hvad tilbydes hvornår og i hvilken periode i Bikuben.  

Forældrehenvendelsen ønsker en plan for en måned gerne i papirform. Ikke en klage – en undring. 

Efter ferien har der været sendt ud om, hvad der laves i 0.-2. kl. 

 

Opfordring til at man som forældre kontakter de voksne i SFO’ en og gør opmærksom på sit ønske.  

 

Videre proces: 
Punktet tages med på næste møde, hvor branding af SFO drøftes. 

 



Side 3 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 5 

Formål med punktet: Ansvar: 

Princip for brug af mobiltelefoner i skoletiden 

 

Revidering af princip. JP 

Referat/beslutning: 
Princippet blev gennemgået og revideret. 

 

Videre proces: 
Lægges på hjemmeside og i personalehåndbogen 

 

Dagsorden: 

Pkt. 6 

Formål med punktet: Ansvar: 

Status byggeri 
 

Rundvisning  

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen fik en rundvisning i de nye lokaler. 

 

Videre proces: 
 

 

Dagsorden: 

Pkt. 7 

Formål med punktet: Ansvar: 

Anlægsprojekter - status Orientering JP 

Referat/beslutning: 
Skolegården asfalteres i løbet af næste uge. 

Nogle af de ”gamle” legeredskaber fra skolegården genetableres på den eksisterende legeplads. 

 

Gymnastiksalen er lige nu ved at blive renoveret så dagplejen kan bruge lokalet. Renoveringen forventes færdig medio 

november. 

 

Vi har fået byggetilladelse til at etablere en langhytte, som skal anvendes til udeundervisning. Forventes færdig inden 

årets udgang. 

 

Kvisten renoveres med nyt gulv og nyt loft samt en omgang maling. 

 

Der laves i øjeblikket proces på visuelle læringsmiljøer. 

 

Lige nu planlægges der med indvielse af den nye bygning fredag d. 21. januar 2022 

 

Pr. 01-04-2022 står den nye afleveringsplads færdig. 

 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

  



Side 4 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 8 

Formål med punktet: Ansvar: 

Nyt fra… Orientering  

Referat/beslutning: 

 

Formanden: Intet til referat 

 

Personalet: Der afvikles skole/hjem samtaler 

 6. årgang tager på lejrskole i næste uge 
 

SFO: Renovering er i gang.  

 I slutningen af november er der forældremøder for de kommende skolestartere 

 

Ledelsen: Skolen har i øjeblikket en langtidssygemelding. Der er ansat en uddannet lærer i  fraværsperioden. 

 Derudover er der ansat endnu en uddannet tilkaldevikar. 

 Efter jul bliver der et barselsvikariat ledigt. 

 Vi har særlig opmærksomhed på trafiksikkerhed i november og har lavet en henvendelse til politiet. 

 Vi har besøg af arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley 

Videre proces: 
Tages til efterretning 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

Pkt. 9 

  

Evt.   

Referat 

Henvendelse ang. trafikhastighed på Gl. Fjelsøvej 

Bestyrelsen overvejer at lave en cykelkampagne til foråret for at få flere elever til at cykle i skole. 

Tages med som punkt til januar 

Vi skal huske at holde fokus på vores bevægelsesstrategi 

Videre proces 

 


