
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Tirsdag d. 30. oktober 2018, kl. 15.30-18.00 

Vi mødes i 5. klasse  

 

30. Mødes med elevråd. Se dagorden nederst.  
Skolebestyrelsen og elever præsenterer sig for hinanden.  
Elevrådet har bestemt, at trivselsdagen skal være en dag med forskellige 
aktiviteter. Det er vigtigt for skolen, at eleverne kan mødes og have det godt 
med hinanden.  
Det har tidligere været sådan, at 6. klasse laver mad, og elevrådet står for de 
forskellige aktiviteter.  
Vil gerne beholde, at eleverne spiser sammen - det er en hyggelig afslutning 
på dagen.  
6. kl vil gerne beholde trivselsdagen som en aktivitetsdag.  Der bliver nikket til, 
at dagen er god som den er.  
Afslutning af trivsels-dagen - eleverne tager forslag med til næste 
elevrådsmøde. 

31. Siden sidst 
Sidste ref blev underskrevet 
Karen Marie deltager ikke længere i skb-møderne. Dvs, at Lene er 1. supp og 
Lisbeth er 2. supp. De vil blive spurgt, om de vil deltage i skb møderne. 
Tak for indsatsen til Personalets Dag 5/10 - personalet nød dagen :-) 

32. Opsamling på introarrangement for nye skolebestyrelser (slides vedlægges) 
i. Temaer for skolebestyrelsen 

ii. Gennemgang af principper, herunder lejrskole 
Skolebestyrelsen talte om, at ref skal underskrives . Når ref udsendes på mail 
skal der være indsigelser i løbet af ganske kort tid. 
Skolebestyrelsen er det sted, hvor der bygges bro ml skole og lokalsamfund.  
F.eks. hvordan foregår det, når lokalsamfundet bydes indenfor i skolen.  
MP redegjorde for skolebestyrelsens overordnede arbejde. 
Det ser ud til, at ØSS har nogen flere principper - end der bliver anbefalet (8 - 
10 stk) - ordensregler og værdisæt. Pt. er disse ikke offentlige.  
Det blev indskærpet, at der skal indkaldes mindst 1 gang årligt med alle 
forældre på skolen.  



Det kan forekomme, at kommunalbestyrelsen vil have svar på dette eller hint.  
Skb. kan udarbejde forslag til læseplaner.  
Det er pt. blevet aftalt, at Ølsted og ØSS tager samlet afsted til Bornholm 
MP - lejrskolen er en vigtig del af et skoleforløb. 
Vingsted har desuden skåret ca halvdelen af alle skolebesøg væk.  
Debat om der skal ses på principper for sponsorater - forældreforeninger mv 
 

33. Gennemgang af pædagogisk handleplan 2018/ 2019 
Udskydes til næste skb. 
 

34. Opsamling på møde med børnehavebestyrelsen + trafik (Der afholdes første 
møde mandag d. 5. nov. kl. 7.45-8.30, en der ønsker at deltage?) 
Niels og MP deltager.  
MP tager kontakt til Stinne mht på det fortsatte samarbejde. 
 

35. Opsamling på dialogmøde mellem Udvalg for Læring og formænd 
Henriette og Berit deltog. Budget blev gennemgået.  
Den varierede skoledag ift handleplan for bevægelse. Balance mellem 
genkendelighed og “forstyrrelse” i hverdagen. 
Ressourcepersoner indenfor bevægelse - findes disse stadig? 
Opfølgning på 16B ( kortere skoledag) 
Berit og MP skal til møde om nye fordelingsmodeller (ift segregerede elever) 
 

36. Gennemgang af økonomi 
Underskuddet for 2018 ser ud til at lande omkring 1,8 mill. MP har været i 
dialog med forvaltningen ift drift.  

37. Kort om skolefest 
De sidste aftaler……..  
 

38. Evt. 
Læsning evt som et skb-arrangement. 

39. Punkter til næste møde 

Fra elevrådet: ansøgning om mål!! 

 

Referat: 



 

 

Kære elevråd 

Skolebestyrelsen vil gerne mødes med jer fra elevrådet 

Tirsdag d. 30.10. kl. 15.30-16.30 i 5. klasses lokale 

Dagsordenen for mødet: 

● Vi får et stykke pizza og en sodavand. 

● Vi præsenterer os. 

● Vi begynder planlægningen af skolernes trivselsdag med gode ideer til indholdet af dagen. 

Trivselsdagen er fredag d. 1. marts 2019.  

Elevrådet skal hen over vinteren arbejde videre med den endelige plan for dagen.  

Vi glæder os til at mødes med jer og høre jeres gode ideer! 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen 

 

 


