
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Onsdag d. 26. august 2020, kl. 17-19.30 i personalerummet 

 

1. Siden sidst 

a. Kommunal skoleanalyse Skal vi leve op til den nye skolepolitik, så mangler 

der 37 mio. kr. Forvaltningen undersøger hvordan man kan hente pengene. I 

Hedensted skal der drives 21 skoler. Det koster på drift, ledelse, varme mv. 

Man er ved at undersøge muligheden for at drive landsbyskoler, hvor skole, 

sfo og børnehave/vuggestue lægges sammen ledelsesmæssigt. Man ønsker 

at gå frivillighedens veje ift. ovenstående.  

b. Opstart med fortsatte retningslinjer ift. covid-19 Vi navigerer i et felt fyldt med 

anbefalinger. Man tolker forskelligt og man kan møde flere forskellige måder 

at gøre tingene på.  Vi startede i mandags på morgensang igen - udendørs. 

Indskolingen om mandagen i skolegården. Mellemtrinnet om onsdagen ved 

Pannabanen. Børnene savner morgensang. Mange oplysninger og beskeder 

til forældrene kommer ud løbende...Stadig stort fokus på hygiejne, det tager 

lidt ekstra tid. 

c. Legeplads Poul Erik indhenter priser. Meget bevågenhed på legepladser lige 

nu grundet episoden i Stouby. Kritikken går på at Falck ikke er grundige nok i 

deres gennemgang. Second opinion bliver iværksat nu her. Her på stedet er 

et legestativ  “lukket ned” på de stores legeplads grundet råd i stolperne. Vi 

går med livrem og seler. Ved gennemgang kan vi se at en tredjedel af vores 

legeredskaber ikke er en del af Falcks eftersyn.  

d. Opsamling på deltagelse i forældremøder  

e. Erfaring fra dem, der har været Jonas og Berit har været afsted. Fortalte 

ganske kort om den nye skolepolitik. Indblik i at vi som skole er del af et 

fælles skolevæsen og del af den samme skolevision på kommunalt plan.  

f. Forberedelse til de kommende Opsamling af forældremøder på næste møde. 

g. Se oplæg, der er sendt ud til forældrerepræsentanterne 

2. Skolebestyrelsens konto. Konto opsiges 9 sep.  

a. Hvad gør vi? Vi skal være en forening med bestyrelse og et cvr nr. Berit har 

været i Middelfart Sparekasse hvor der oprettes en konto. Bestyrelsen skal 

oplyse personlige oplysninger og der skal fremlægges et referat fra en årlig 

generalforsamling. Der er gode muligheder for at søge fonde som forening.  

b. Muligheder: Penge under skolens konto eller forældreforening? Berit beder 

om udsættelse ift. at lukke kontoen. Vi arbejder videre med det på næste 

møde.  

3. Status på høring ift. råstofplan 2020.  

a. Proces til nu Niels har lavet et udkast til høringssvar. Niels og Aslan (fra 

børnehaven) mødes og snakker videre. 

b. Udfærdige høringssvar til regionen. I samarbejde med forældrebestyrelsen 

fra Børnehuset. 



4. Udviklingsplan 20/21 (bilag) -næste møde 

5. National trivselsmåling, overordnede resultater -næste møde 

6. Indkøb af digitale læremidler -næste møde 

7. Skolefest Skolefesten, som vi kender den aflyses da vi er underlagt retningslinjer for 

afstand og hygiejne. Mads og Berit har talt sammen vedr. 6 årg. ift komediehuset og 

skuespil. Forestillingen gennemføres og vises for forældre d. 6 nov. om aftenen 

som planlagt. Skolens øvrige klasser ser forestillingen om dagen. Vi drøftede 

muligheden for at holde en sommerfest i juni måned. Mads laver skrivelse vedr. 

aflysning af skolefest til alle forældre. Heri orienteres om sommerfesten vi holder i 

stedet. 

a. Hvor står vi ift. afholdelse i en corona-tid? 

8. Evt. Der var på et tidspunkt tale om en madordning med Børnehuset. Vi har ikke 

hørt mere herom.  

9. Punkter til næste møde 

a. Ordensregler, retningslinjer for brug af fællesarealer, morgenrutiner 

(bilag til næste møde) 

i. Ovenstående er drøftet og tilrettet i personalegruppen. 

b. Revision af principper (bilag til næste møde) 

i. Principper for fagfordeling og skemalægning 

ii. Principper for specialpædagogisk bistand 

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

iv. Principper for brug af mobiltelefon/ mobile enheder 
c. Forberedelse til dialogmøde 

d. Årsberetning 

e. Udviklingsplan 20/21 (bilag) 

f. National trivselsmåling, overordnede resultater 

g. Indkøb af digitale læremidler  

h. Skolebestyrelsens konto.  

 

Forældrerepræsentanter mødes efter skolebestyrelsesmødet. 

 

Ref. Carina Christensen 

 

 


