
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 17.00-19.30  
Mødet afholdes i 2. klasse. Der vil være sandwich + (soda)vand til mødet. 

 

 Siden sidst 
 Nyeste ift. trafik 
 Drøftelse og meningstilkendegivelse vedr. morgensamling/ morgenlæsning 
 Fortsat opsamling på dialogmøde og udarbejdelse af høringssvar ift. 
tildelingsmodel (Bilag: Oplæg til høringssvar + sidste høringssvar på området 
(bedes set i gennem inden mødet) 

a. Oplæg ud fra materialet v. Mads 
b. Arbejde i grupper 
c. Opsamling med henblik på at samle stikord/ formuleringer til 

høringssvar 
 Fordeling af nyhedsbreve 
 Nyeste om økonomi-udmelding til feb.(udsættes) 
Evt. 
Punkter til næste møde 

d. Hvilke principper skal tages op som de næste? Skole-hjem-samarbejde? 
e. Elevrådet orienterer om trivselsdag 

 

Referat: 

50. Siden sidst.  

● Retningslinjer for lån af skolens lokaler er nu udarbejdet af Mads + Poul Erik. 

Nogle klasser har allerede rettet henvendelse.  

● Vi har her til aften haft et Personalemøde hvor vi har drøftet teamstrukturen 

fremadrettet. Dette er nødvendigt da vi ser nogle udfordringer ift. at følge de 

skift der er på nuværende tidspunkt, hvor man “slipper” børnene efter 3 

klasse. Nogle af personalet føler sig låst og vil gerne have mulighed for at 

bevæge sig fra mellemtrin til indskoling og omvendt. Desuden har vi til næste 

skoleår 2 klasser på 4. årgang. Fordele og ulemper ved skift/ ikke skift  blev 

drøftet i grupper ud fra et børne - og organisationsperspektiv. Mads og Carina 

tager i næste uge hul på individuelle samtaler med medarbejderne ift de 



personlige ønsker de hver især har for kommende skoleår. Generelt oplevede 

vi under mødet en meget stor velvilje i grupperne. 

● Marianne Berthelsen ny chef for læring var på besøg i sidste uge sammen med 

Finn Gatten, der er leder for skoledelen.  

 

● 51. Trafik.  

ØSS og Børnehuset har et udvalg der arbejder med trafik lokalt på skolen og 

Børnehusets område. Herudover er der et lokalt tiltag i Øster Snede. Udvalget her 

arbejder med trafikken lokalt i området. Altså de trafikale forhold børnene møder på 

vej til og fra skolen. Udvalget kan godt se problematikken vedr de trafikale forhold. 

Trafiksikkerhedsplanen for Hedensted kommune kan ses på kommunens 

hjemmeside. Denne plan skal prioriteres her i februar. Alle kan melde ind til planen. 

Mads har rettet henvendelse til de to fra kommunen der var herude i sin tid, men har 

ikke hørt videre. Niels tager kontakt til Merete vedrørende den bedste kontakt til 

kommunen ift om de to udvalg kan/skal snakke sammen om en henvendelse vedr 

trafikken både omkring skolen og Børnehuset men også set i forhold til den samlede 

situation for området. 

52. Morgensang/morgenlæsning. 

 Skal vi have en prøveperiode nu her hvor vi ikke samles i aulaen tirsdag morgen? 

Skal vi vente med at prøve til næste skoleår? Eller skal vi slet ikke gøre det? Grunden 

til at emnet om ikke at mødes tirsdag er kommet på banen, er at nogle lærere ønsker 

mere tid til læsning/anderledes måder at læse på. Vi havde en diskussion om 

Fællesskab omkring læseindsats kontra fællesskab for hele skolen til morgensamling. 

Beslutningen blev at vi skifter støvler og jakke ud med bøger, men vi holder fast i at 

samles hver dag i aulaen. Tirsdagens morgensamling skal da omhandle læsning. Det 

nærmere indhold skal besluttes med medarbejderne. 

53. Høringssvar. 

Der er udfærdiget et høringssvar. Dette er sendt ud til gennemlæsning i 

skolebestyrelse.  



 

54. Nyhedsbreve fordeling af:  

Inden påskeferien: Hanne. 

Inden sommerferien: Niels 

Evt.  

Husk at referater fra skolebestyrelsens møder skal være tilgængelige på skolens 

hjemmeside. Carina orienterer Rikke (skolesekretær) om dette, når hun vender 

tilbage fra sygemelding. 

Næste møde er D. 27/2.  

Punkter næste møde. 

Nyeste om økonomi-udmelding. 
Hvilke principper skal tages op som de næste? Skole-hjem-samarbejde? 
Elevrådet orienterer om trivselsdag 

 

Ref. Carina Christensen 

 


