
Skolebestyrelsesmøde, Øster Snede Skole 
Dagsorden til onsdag d. 6. januar 2021, kl. 17-19.30  
På Google Meet. Link: https://meet.google.com/rnm-fyfr-ifz 
 
 

Dagsorden: 

35. Siden sidst 
a. Covid-19-status på skolen 

Ny nedlukning med status. Vi var forberedte ift 5 og 6 klasse. Flere 

klasser havde også materialer i tasken. Igår var flere forældre på skolen 
for at hente yderligere. Forskellen fra sidste nedlukning er, at 

kriterierne for nødpasning er ændret. Som ventet er der flest børn fra 0, 
1, 2, og 3 klasse. Idag var der 17 børn. Vi forsøger at imødekomme 

sårbare elever ved at mødes online.  
4 timer for de yngste. 5 timer for de ældste. Det er ikke så vigtigt at 

man arbejder med sit barn i den “rigtige” skoletid. De enkelte familier 

finder den model der passer til dem. Svært at guide og hjælpe børnene 
via skærmen. Godt med en dagsorden på aula til eleverne.  

Vigtigt vi har en løbende dialog med forældrene. Forældre Meet fra 15 - 
16.  

 

36. Opfølgning på avisartikel.  
a. Hvad kan vi ellers gøre ift. branding af vores skole? 

Flot avisartikel i Horsens Folkeblad.  
i. Deltagelse i film om lokalområdet 

Lokalrådet vil lave en film om Øster Snede og omegn. Vi er blevet 
kontaktet om vi vil være med. Bøgballe skole, spejderne, Sole if mv.  er 

også med. Prisen for at deltage er 3000 kr. Filmen bliver delt på de 
sociale medier, ejendomsmæglere etc. Filmen skal optages henover 

foråret og sommeren. Vi ved endnu ikke hvad filmen helt præcist 

kommer til at indeholde. Husk at få skolebestyrelsen og forældrene på 
banen! 

https://meet.google.com/rnm-fyfr-ifz


37.Revision af principper (bilag) 

a. Principper for fagfordeling og skemalægning 
b. Principper for specialpædagogisk bistand 

c. Principper for brug af musik og video mens eleverne spiser  

d. Principper for brug af mobiltelefon/ mobile enheder 
 

Vi udsætter pkt til vi mødes fysisk igen.  
 

38.Grusgrav - status herpå. 

I 2. halvår skal forslaget om graveområder tages op igen. Ellers ikke så 
meget nyt. Niels orienterer os hvis der er noget nyt vedr. grusgraven.  

 

39.Evt.  

 

40. Punkter til næste møde  

- revision af principper 
- film om lokalområdet - status 

 

 

Ref. Carina Lindstrøm Christensen. 

 


