
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Onsdag d. 24. april 2019, kl. 17.00-19.30  
Elevrådets formand og næstformand deltager i punkt 76-80. 

 

76.Siden sidst 
77. Evaluering af læsning tirsdag morgen. 
78. Konkret ift. skoledagens længde for næste skoleår 
79. Status på kommunikationssystemet AULA 
80. Skolens 30 års fødselsdag d. 30/8. Tanker. 
81. Personalesituation og normering for kommende skoleår 
82.Gennemgang og tilretning af principper  

Vi når så meget, som vi kan og fortsætter på næste møde: 

● Modtagelse af nye elever 
● Retningslinjer for forældres deltagelse i undervisningen 
● Når elever bliver syge/ dårlige i skoletiden 
● Principper for sponsorering 

 
83.Evt. 

a. Skolens minibus.  
84.Punkter til næste møde: 

 

Referat: 

76. Siden sidst. 

Elevrådet deltager i pkt 76 - 80.  

77. Evaluering af læsning tirsdag morgen.  

Udgangspunktet om at fastholde det “fælles” morgenmøde i aulaen, er vi lykkes 
med. Vi har nu i de sidste 7 uger haft læsning på programmet tirsdag morgen, i 
stedet for at løbe en tur. Elevernes oplevelser af morgenlæsning med 
venskabsklasser er gode. Årgangene har hovedsageligt læst op for hinanden i 
makkerpar. Der har været fokus på læsning. De mindste elever synes det har været 
godt at læse for de store. Gode morgener over hele linjen. Forslag om at tirsdagen 



fremover bliver brugt på læsning fra efterårsferien og til frem til påske. Indholdet 
tirsdag morgen skal til videre debat i medarbejdergruppen. 

78. Konkret ift. skoledagens længde for næste skoleår. 

Indskolingen reduceres med knap 3 lektioner. Vigtigt at understrege at lovforslaget 
endnu ikke gået igennem. På ØSS vil dette medføre at indskolingen får to skoledage 
til kl. 13.00. Det bliver tirsdage+fredage. Da tirsdag er kommunal mødedag vil en 
kort tirsdag giver mindre vikarudgifter. Herudover kan vi i løbet af skoleåret slutte 
før på enkelte dage. Eks før sommerferien, juleferien mm. Det drejer sig om ca. 10 
timer på årsbasis. For SFO vil det betyde to dage med opstart allerede kl. 13.00. 

Mellemtrinnet på ØSS reduceres fra 33 til 31 timer. 4 dage til 14 en dag til 15 
(torsdag). De to timer tages fra den understøttende undervisning. Tiden til 
lektiecafeen forsvinder fra mellemtrinnet. Der skal være en diskussion i 
personalegruppen omkring hvilken betydning beslutningen får. Ressourcerne til 
mellemtrinnet forbliver de samme som hidtil. Der er dokumentationskrav om 
hvordan vi bruger ressourcerne fra de 2 timer. Hvad bliver timerne brugt til og hvad 
er effekten heraf. Evt bibeholde nogle af de indsatser vi allerede har gang i. (to lærer 
ordning, støtteordninger). 

Mads orienterer om at vi fra næste skoleår vil forsøge med at børnene spiser efter 
frikvarteret.  

79. Status på kommunikationssystemet AULA. 

Fra næste skoleår skal vi benytte AULA som kommunikationssystem. Min 
uddannelse fortsætter som hidtil. Brugerfladen virker ok. Meningen er at vi skal 
starte op lige efter sommerferien. Der findes en intro video til forældrene. Måske 
var det en ide at tilbyde en seance her på stedet, hvor man som forældre kan 
komme og få indblik i Aula. Der er en app, denne er endnu ikke er færdigudviklet.  

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/ 

80. Skolens 30 års fødselsdag d. 30/8. Tanker. 

D. 31/8 fylder ØSS 30 år. Kort drøftelse af hvordan dagen skal markeres. Enighed 
om, at det ikke skal være et stort setup. Mads foreslår musiker Anders Boysen, med 
hvilken vi faktisk har en koncert tilgode fra en vunden konkurrence. Mads er i dialog 
med ham og undersøger om han komme med sit band på dagen.  

 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/


81. Personalesituation og normering for kommende skoleår 

I går informerede Mads personalegruppen om personalesituationen på ØSS. 

3 faktorer er i spil vedr. kommende skoleår: 

● Vedr. den understøttende undervisning så skal denne fremadrettet læses af 
pædagoger 50% og af lærere 50 %. Lige nu hedder fordelingen 25% - 75%. dvs 
flere pædagogtimer, færre lærertimer. 

● Justering af folkeskolens længde giver færre timer i skolen og flere timer i sfo. 
● Tildelingsmodellen. Finansieringen til det øgede sikkerhedsnet ift segregering 

tages fra almenområdet. (spec undervisning, AKT mv). 

Grundet ovenstående skal vi nedjustere med lidt over en lærerstilling. Vi bibeholder 
de pædagoger der er grundet den nuværende overnormering på pædagog siden 
(inklusionstimer). Personalet blev informeret i går. Mødeindkaldelse er sendt ud i 
dag til vedkommende mhp. uansøgt afskedigelse. Medarbejderen kommer i en 
jobbank til evt. ledige stillinger.  

I løbet af juni måned får klasserne at vide hvem de får som klasselærere i 
kommende skoleår. Fagfordeling skal på plads først.  

82. Gennemgang og tilretning af principper 

Se vedlagte bilag med tilføjede ændringer. 

83. Evt.  

Bussen er kaput. Vi har ikke midler til at anskaffe os en ny. SFO har været i kontakt 
med Øster Snede Plejehjem. Der er en mundtlig aftale om at leje/låne deres bus. Så 
måske er den vej vi skal “køre” fremadrettet. 

 

Ref. Carina Christensen 

 

 


