
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Onsdag d. 5. december 2018, kl. 17.00-19.30 (efterfølgende 

”juleafslutning” til senest 20.30) 

 

40.Siden sidst 
41. Evaluering af skolefest 
42. Gennemgang af pædagogisk handleplan 2018/ 2019 (Se bilag) 
43. Opsamling vedr. trafik 
44. Opsamling på dialogmøde mellem Udvalg for Læring, formænd og ledere om 

tildelingsmodellen. 
45. Diskussion om skolebestyrelsens økonomi. Hvad skal det gå til? (herunder 

tilskud til ”hygge” på særlige dage?) 
46. Gennemgang og revision af principper for afholdelse af lejrskoler mv. 

(Nuværende principper er sat ind) 
47. Datoer til møder i foråret: 16. januar (er allerede fastlagt), 27. februar, 27. 

marts, 24. april, (evt. 8. maj) (15., 22. og 29. maj er der allerede planlagt andre 
møder på skolen), 19. juni HUSK KALENDER 

48. Evt. 
49. Punkter til næste møde 

a. Hvilke principper skal tages op som de næste? Skole-hjem-samarbejde? 

 

Referat: 

40. Siden sidst. Pkt. vedr morgensang udskydes til næste møde. Der skal være god 

tid til drøftelse af emnet. 

41. Skolefest eval. Næste år skal vi være opmærksomme på de forældre, som har 

børn i flere klasser når vi sætter vagter på. Måske har vi for mange aktiviteter ift. 

antal forældre? Nogle forældre har oplevet at de føler sig stressede ift. at passe 

boderne. Næste års skolefest bliver D.22 nov. Komediehuset leverede varen, det var 

rigtig godt. Der skal ikke printes og deles billetter ud. Rigtig godt at sælge lodder 

inden forestillingen. 



Skolefesten gav i år et overskud på næsten 29000 kr.  

Mads melder næste års dato for skolefest + resultatet/overskuddet ud til alle 

forældre.  

42. Gennemgang af Pædagogisk handleplan 18/19. Vi arbejder nu på 4 år med 

“Program for læringsledelse”. (PFL) Heri ligger ialt 3 kortlægninger som  forældre, 

elever og medarbejdere deltager i. Disse kortlægninger tager udgangspunkt i både 

den sociale og faglige trivsel. Det generelle billede i de to kortlægninger, der er 

gennemført, er at vi ligger rigtig fint.  

Hanne og Randi fremlagde lidt om hvordan de arbejder i klasserne med de 5 

læringsstrategier. 

43. Opsamling vedr. trafik. 2 repræsentanter fra Trafik og Infrastruktur har været på 

besøg på skolen ift trafikken. De vil nu undersøge hvilke muligheder der er ift. at 

bedre betingelserne for de børn der kommer på cykel. “Kiss and Ride” ligger på 

vores matrikel og derfor er det vores egen opgave og økonomi der skal løse og 

dække denne problematik. Beløbet til skiltning vil nok løbe op i ca. 10000 kr. Dog vil 

udvalget undersøge begge forhold, nu de alligevel skal kigge på cykelstien. Vi 

afventer hvad de siger, inden vi beslutter næste skridt.  Det tilføjes at folk generelt 

kører pænt omkring skolen. Alle elever har været en tur forbi cykelstien med Mads 

og klasselærere, og der har været en snak om hvorledes man gebærder sig på cykel. 

44. Opsamling på dialogmøde mellem Udvalg for Læring, formænd og ledere om 

tildelingsmodellen. På baggrund af drøftelser og dialogmøder med 

skolebestyrelsesformænd og skoleledere besluttede Udvalget for Læring at sende 

forslag om ændringer af tildelingsmodel for skolerne i høring.  

Over de sidste par år er der sket en udvikling, der tydeliggør en række udfordringer 

og uhensigtsmæssigheder i de nuværende tildelingsmodeller. En beskrivelse af 

udfordringer kan samles under følgende temaer: 

•Flere elever i specialtilbud 

•Flere segregerede elever i udskolingen end i indskoling og på mellemtrinnet 

•Takstudvikling overstiger pris- og lønudvikling 



•Sikkerhedsnet til imødegåelse af økonomiske udfordringer er utilstrækkeligt 

•Betalingsforpligtigelse for elever, der aldrig vil kunne indgå i almenklasse, giver 
betalingsmodellen et element af tilfældighed 

•Tildelingsmæssige uklarheder 

Med henblik på at udforme et høringssvar bedes alle kigge materialet om 

tildelingsmodeller igennem inden næste møde D. 16 januar. 

Bestyrelsen har brug for at se tidligere høringssvar. Denne er vedlagt dette ref. som 

bilag. 

45. Skolebestyrelsens økonomi. 75.000 kr i kassen. ØSS har særlige dage udgifter 

hertil er forholdsvis store. 3000-4000 kr årligt. Fremover placeres disse udgifter ved 

skolebestyrelsen. Faktura til Henriette.  Indtil nu er pengene i skolebestyrelsens 

kasse gået til småting; mål, skak, frikvarters kasser. Der er også givet beløb til ture 

for hele skolen. Legoland, Rush. Legepladsen ved de ældste trænger snart. MP 

opfordrer til at holde lidt igen og spare op til legepladsen ved de ældste.  

46. Lejrskole principper herfor. Se vedlagte principper. 

47. Datoer til møder i foråret. 16. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, (evt. 8. 

maj) 19. juni. Vi afventer ift mødet 8/5.  

48. Evt. Morgensamling fremadrettet.. MP fremlagde kort begrundelserne for en 

prøveperiode uden morgensamling om tirsdagen.  

Nyhedsbreve: SB “plejer”  at sende ud 4 gange årligt. Jonas laver et udkast inden jul 

og sender til Mads.  

Pkt til næste møde: 

● Fordeling af nyhedsbreve 

● Morgensamling 

● Opsamling dialogmøde/høringssvar. 

Referent. Carina Lindstrøm Christensen. 

 



 

 

 

 

  



Principper for afholdelse af lejrskole, hytteture og ekskursioner ved 
Øster Snede skole 
 

  
Lejrskole:     Afholdes på 6. klassetrin, og placeres så vidt muligt i aug/sep. 

Stedet vælges af klasselæreren i samråd med elever og forældre, under 
hensyntagen til økonomien. Antal overnatninger er fastsat til max. 4. 

Hytteture: Afholdes for 5. klasse med 1 overnatning i Vingsted. 
Afholdes for 3. klasse med 1 overnatning på Tønballegård 

  
Der kan blive tale om ekskursioner, der har tilknytning til den daglige 
undervisning. 

Betaling: Udgangspunktet er, at skolen betaler alle råudgifterne til 
lejrskole-/ekskursionsture. Dvs. at kommunen/skolen afholder alle udgifter, 
der er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner og 
lejrskoler. 
Hvis der f.eks. er penge i en klassekasse, må disse midler bruges til at give 
eleverne nogle yderligere oplevelser på turen i den periode, som må 
betegnes som elevernes fritid, som f.eks. en biograf- eller teatertur, der 
ligger uden for turens undervisningsmæssige formål. 
Klassekassen skal bestyres af forældre. 
Det er i skolebestyrelsen besluttet, at følge retningslinjerne fra 
undervisningsministeriet der siger, at forældre selv skal sørge for elevernes 
forplejning på lejrskoler/hytteture svarende til et normalt sparet 
hjemmeforbrug. (op til 70 kr./dag). 

   
 


