
Skolebestyrelsesmøde, Øster Snede Skole 

Onsdag d. 2. december 2020, kl. 17-19.30 på Google Meet 

https://meet.google.com/ian-zjjw-nwr 

Vi afkorter mødet. pkt. 29 og 30 udsættes 

Dagsorden: 

27.  Siden sidst 

a. Covid-19-status på skolen 

Tilfælde 1 med corona søndag d. 15 nov. i vores 0 klasse. Herefter positive test ind 

fra personalet tirsdag morgen. På den baggrund sendes 3 klasse hjem. Mandag 

eftermiddag bliver endnu en medarbejder dårlig og bliver testet - positivt svar 

tirsdag aften. Herefter sendes også 6 klasse hjem. Onsdag svar fra en elev i 3 klasse 

med positiv test. 3 klasse er så nære kontakter. Slag i slag med smittetilfælde.. Vi 

aner ikke hvor det startede. Stort kaos med testbilen i Kragelund, der ikke tester børn 

fra 12 år og ned.  

Efter 4 smittetilfælde beslutter Styrelsen For Patientsikkerhed at lukke skolen ned. 

Bl.a. fordi der i kommunen er høje smitte tal. 

Hele forløbet har været præget af stor forståelse fra forældre og medarbejdere.  

Onsdag åbnet for 3 klasse, 8 elever. 6 klasse med 14 elever. Fraværende børn resten 

af ugen markeres som lovligt fravær. Skolen har ikke hjemmel til at lukke yderligere 

ned. Det er op til forældrene om de vælger at holde deres børn hjemme.  

MEGET vigtigt vi overholder retningslinjerne når vi starter op igen. Børn er børn. 

Leger sammen og er tæt sammen. Vi fortsætter snakken med børnene men vi kan 

ikke fjernstyre dem. Vi må gøre det så godt som muligt.  

 

28.  Opfølgning på formandsmøde d. 10. november 

Dagsorden blev modsat af det forventede. “Hvad er det der udfordrer jer mest”. Vi 

lagde ud med det vi synes går godt. Positive ift. kloge kvadratmeter på sigt. Snak om 

børneuniverser, fortalte lidt om det samarbejde der allerede foregår. Forslag om 

skolelukninger er nedlagt som det ser ud nu. Hvordan tiltrækker man nye borgere til 

Øster Snede Skole - byggegrunde, brugertilfredshedsundersøgelse. Der blev lyttet til 

det vi sagde. 

Udfordringer: Dels - Inklusion og økonomi. Tildelingsmodellen vi halter bagefter 

selvom driften på skolen er som den skal være. Vi er altid bagefter, og har ikke 

mulighed for forebyggende indsatser.  

https://meet.google.com/ian-zjjw-nwr


Dels - Lærernes arbejdstidsaftale fylder en del også og personalet er pressede på tid. 

Svært at sige hvilke af de to der fylder mest.  

 

29.  Opfølgning på avisartikel.  

a. Hvad kan vi ellers gøre ift. branding af vores skole? 

Pkt udsættes…………….. 

30. Revision af principper (bilag) 

a. Principper for fagfordeling og skemalægning 

b. Principper for specialpædagogisk bistand 

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

d. Principper for brug af mobiltelefon/ mobile enheder 

Pkt udsættes 
 

31. Legeplads, status 

Pulje med 3 mio kr. til hele kommunen. Rækker ikke langt. Poul Erik er i gang med at 

fælde nogle ting på den store legeplads. Vi har også nogle reklamationer i gang og får 

enkelte ting udbedret. Vores ting er generelt gode men enkelte skal udbedres. Legeplads 

firma med rabataftaler undersøges. Vi har ansøgt til forskellige redskaber, blandt andet 

gyngestativ, dreje dims mv. Det gamle legestativ er pillet ned. Evt. erstattes af Parkour 

anlæg finansieret af forældreforeningen. Vi har fået et tilbud på et fint Parkour Stativ til 

150.000 kr. Måske skal vi lave en legeplads event på bagkant, altså efter legepladsen er 

opført, hvor nogle af udgifterne kan hentes hjem igen.  

 

32. Økonomi, forventet regnskab for 2020 

Vi har et forventet regnskab 2020 med et underskud på knap 500.000 kr. Udløst af et 

underskud fra forrige år på 270.000 kr. Tildeling på 367.000 kr mindre end det vi har 

udgifter for. Ansættelse af ekstraordinær ansættelse. Tilsammen 1 mio i underskud, men 

vi kommer ud med 500.000 kr i underskud. Det skyldes at vi har været gode til ikke at 

bruge de midler vi får tildelt til andre ting. Alt i alt ser det rimelig fornuftigt ud.  

33.  Evt.  

18 kommende 0. klasses elever  

Beslutning omkring grusgraven kommer i følge Niels i marts måned. 

 

 



Punkter til næste møde : 

34.  Opfølgning på avisartikel.  

a. Hvad kan vi ellers gøre ift. branding af vores skole? 

35. Revision af principper (bilag) 

a. Principper for fagfordeling og skemalægning 

b. Principper for specialpædagogisk bistand 

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

d. Principper for brug af mobiltelefon/ mobile enheder 

 

36. Grusgrav - status herpå. 

 

 

Referent: Carina Christensen 
 

 

 


