
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 
Onsdag d. 27. februar 2019, kl. 17.00-19.30 
Afbud: Carina               
Elevrådet deltager i punkt 58-60 - Benjamin Hansen   -  Daniel var syg 
 
58. Siden sidst 
Underskrift af referat 
 
59. Elevrådet fortæller om trivselsdagen, som de har planlagt d. 1. marts 
Benjamin fortæller om Trivselsdagen - det har været nemt at planlægge, da alle gerne vil gøre en 
indsats for, at det skal blive en god dag.  
Der er fællesspisning kl. 11.30 - der bliver lavet pizza til det.  
Der er udpeget 2 børn fra 4. kl. som skal være journalister i løbet af dagen - hvad de får optaget af 
video og ellers får indsamlet af materiale vises til morgensamling fredag den 8.3.  
 
60. Nyeste ift. trafik 
Der har været besøg fra Teknisk forvaltning og de ser velvilligt på muligheden for at få lavet “Kiss 
and ride” - arbejdet er bestilt, men vi kender ikke tidspunktet.  
Det er lige pt. ikke muligt at få cykelstien forlænget rundt om hjørnet og ind på skolens matrikel.  
Der skal laves en ny henvendelse til kommunen ang. forlængelse af cykelstien - Niels og Mads 
tager initiativ til det, og tager kontakt til Børnehuset. 
 
61. Gennemgang af Læringsinformation (testresultater mv. på skoleniveau) 
Mads gennemgik sammenligningen med ØSS’ resultater med Hedensted kommunes. 
Gennemsnittet kommunalt er ca. 60 - for ØSS ligger den på 72.  
Vores score på “Trivsel” ligger højere end både Hedensted kommune og Landsgennemsnittet.  
 
62. Opsamling vedr. tildelingsmodel og høringssvar 
Vi får ikke direkte svar på de enkelte høringssvar. Der indkommet en del høringssvar og til dels 
med enslydende indhold.  
Det bliver Model 1 (som alle skoler har peget på), der bliver den model, der skal bruges 
fremadrettet. 
Samtidig går man på Byråds niveau ind og ser på, om hele området “Læring - skoler” er 
underfinansieret.  
Vi håber, at vi får flere midler fra tildelingen fra sikkerhedsnettet.  
Der er pt. ikke en afklaring for, hvordan det kommer til at se ud med økonomien i forhold opstart af 
den nye tildelingsmodel.  
Punktet bliver berørt igen på næste møde. 
 
63. Nyeste ift. udmelding om justering af folkeskolen (skoledagens længde mv.) 
Forslaget er ikke stemt igennem endnu, og der er ikke meldt noget ud kommunalt.  
Der er 13 punkter i det nye lovforslag.  
 
For ØSS kommer det til at betyde, at der er noget understøttende undervisning, som skal ændres 
til fagtimer på et par årgange, men det træder først i kraft fra skoleåret 2020-2021. Indskolingens 
timetal skal reduceres fra 30 timer til 27,8 timer om ugen. Det er gældende fra det kommende 
skoleår - 2019-2020. 
Vi havde en god snak om muligheder ved også at reducere skoledagens længde for mellemtrinnet.  
Punktet kommer på dagsordenen løbende. 
 
64. Forberedelse af dialogmøde mellem udvalg og skolebestyrelsesformænd 
Mødet finder sted mandag den 4.3. 



På dagsordenen er bl.a. præsentation af den nye leder for Læring - Marianne Berthelsen 
 
65. Gennemgang og tilretning af principper 
Vedlagt er diverse retningslinjer og principper, der vedrører skole-hjem- 
samarbejdet. Vi har ikke retningslinjer for brug af ForældreIntra/ AULA, men 
dette tænkes også drøftet. Desuden er vedlagt skolebestyrelsens 
forretningsorden. Udgaverne, der er vedlagt, er de eksisterende, der jo ikke er 
opdaterede. 
Vi når så meget, som vi kan og fortsætter på næste møde: 
Skolebestyrelsens forretningsorden - Mads laver den sidste tilretning - ellers godkendt 
 
Plan for forældremøderne og sociale arrangementer - dato for skolefesten skal ændr. til næstsidste 
fredag i november. Der afholdes forældremøde 1 gang årligt på alle klassetrin. 
Vi fastholder det sociale arrangement i alle klasser. 
 
Elevplaner og skole-hjem-samtaler - det skal overvejes, om vi fortsat skal have 2 årlige samtaler. 
Der blev diskuteret andre muligheder. Eks. at vi holder fast ved 2 samtaler i 0. - 1. og 4. klasse. De 
øvrige klassetrin 1 gang årligt + behovssamtaler.  
Vi skal fastholde de sidste 5 min. af forældresamtalen til forældretid. 
Evt. et kort skriv om udviklingen i stedet for den anden samtale. 
Evt. forlænge samtalen med 10 min. på de årgange, hvor der kun er én samtale. 
 

Kontaktforældre  
Modtagelse af nye elever 
Retningslinjer for forældres deltagelse i undervisningen 
Når elever bliver syge/ dårlige i skoletiden 
Principper for sponsorering 
 
66. Evt. 
Morgensamling - det nye med at venskabsklasserne læser for hinanden tirsdag morgen har været 
en succes. Forsøget kører videre til påskeferien - indholdet aftales i de enkelte venskabsklasser. 
 
67. Punkter til næste 
Vi fortsætter med at se på principper 
Økonomi 
 


