
Skolebestyrelsesmøde på Øster Snede Skole 

Onsdag d. 23. september 2020, kl. 15-17.30 i 
personalerummet 

Grundet omstændighederne har vi ikke valgt elevråd endnu, og de har således ikke været mødtes. Vi 
kan derfor ikke afholde seancen med elevrådet, men udskyder den til senere. 

Punkt 19, stiftende generalforsamling, er det kun nødvendigt, at forældrerepræsentanter og Mads 
bliver til. 

 Dagsorden: 

10. Siden sidst 

a. Forældredeltagelse i morgensang. 

Desværre ingen morgensang grundet krav om 2 meters afstand. MP skal have en 
snak med musiklærerne ang. musikundervisningen. Forslag om at låne klippen til 
musik. Der er god plads og en del instrumenter. MP vender det med musiklærerne. 
Niels vil gerne spørge i klippen om det kan lade sig gøre. 

Nuværende retningslinjer gælder indtil 4 oktober.  

b. Vedr. køkken:  

MP og Aslan fra børnehaven har talt sammen vedr. et madtilbud i skoledelen. I 
samarbejde med børnehaven. Det kan ikke lade sig gøre i det skolekøkken vi har nu. 
Løsning Skole kører en skolemadsordning vi kunne være nysgerrige på. Hanne Keit 
undersøger vedr. skolemad. 

c. Dialogmødet d. 8 okt bliver muligvis virtuelt. 

d. Inspirationsoplæg. 

Det første inspirationsoplæg ift. den nye skolepolitik er datosat til D. 21 okt kl. 
18,30-20,30 og omhandler Livsduelighed. Vi har en plads til skolebestyrelsen. Bliver 
oplæggene virtuelt vil det være muligt for flere at deltage. Samlet oversigt over oplæg 

1. Livsduelighed ved Louise Tidmand 21. oktober. Kl. 15.30-17.30 & 18.30-20.30 
(bestyrelser) 

2. Forpligtende Fællesskaber ved Frederik Svinth 2. december kl. 12-14 & 
15.00-17.00 

3. Betydningsfulde voksne og grundlæggende antagelser ved Gro Emmertsen 
Lund 13. januar kl. 12-14 & 15.00-17.00 

4. Fremtidsparat ved Henrik Good Hovgaard (Fremtidsparat) 9. februar Kl. 
14.30-16.30 & 18-20 (bestyrelser)  

MP sender ud på mail vedr. ovenstående. 



11. Ordensregler, retningslinjer for brug af fællesarealer, morgenrutiner (bilag) 

Vi tænker det er vigtigt med et pædagogisk samlet udgangspunkt i forhold til 
morgenrutiner, ordensregler og brug af fællesarealer. Derfor har vi i 
medarbejdergruppen arbejdet på at lave noget overordnet, som teamene kan 
arbejde videre på i de enkelte klasser. (se bilag) Næste skridt i den forbindelse er 
arbejdet omkring de gensidige forventninger til forældrene. Dette arbejde genoptages 
på kommende personalemøde.  

Ingen kommentarer fra skolebestyrelsen. 

12.  Årsberetning 

Berit har formuleret en årsberetning fra skolebestyrelsen. MP sender denne ud på 
Aula. 

13.  Udviklingsplan 20/21 (bilag)  

Udformet under corona. Skal stå på skolepolitikken. Vi har en ambition om at bygge 
videre på de ting vi har i gang. Fokusområderne er:  

-Læringsstrategier. Dette arbejde ligger i fagteamene. 

-Relationskompetence med specifik viden (læse/stave vanskeligheder sidste år og 
dette år omkring ADHD.  

-Udvikling tæt på. Hvad er det for en skole vi gerne vil drive? Hvad skaber 
sammenhæng i medarbejdergruppen? Ny forankring på Øster Snede Skole arbejdet 
med morgenrutiner, ordensregler, gensidige forventninger. 

14.  National trivselsmåling, overordnede resultater 

Generelt en rigtig fin undersøgelse. Meget forskelligt hvornår undersøgelsen blev 
gennemført i de enkelte klasser. Nogle få klasser nåede det inden nedlukningen. 6 
klasse har lavet undersøgelsen hjemmefra under nødundervisnings perioden. Og 
nogle klasser har svaret efter genåbningen.  

Vi er steget på alle parametre, nedenstående er udtræk fra undersøgelsen: 

-30 % i indskolingen mener ikke der er toiletter nok, men oplever til gengæld at 
renheden er bedre, set i forhold til sidste år.  

-En tendens til at 0 klasse tror ikke de kan løse de opgaver de møder i skolen. 
(Måske er det et udtryk for at de ikke har været her så længe). 

-Social trivsel vi scorer 4,4 (4,0 landsgennemsnit) faglige trivsel 3,8 ( 
landsgennemsnit 3,9) støtte og inspiration 3,5. ro og orden 3,9.  

-Mellemtrinnet : pigerne giver udtryk for at det er svært at sige sin mening og at der 
er larm i klassen, dog bliver der hurtigere ro end tidligere.  



-Udeområder fungerer fint.  

15.  Indkøb af digitale læremidler  

Den digitale undervisning kan ikke stå alene. 

16. 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 

Punktet udsættes til næste møde…. 

17.  Evt. 

-lektier. Oplevelse af at det gøres forskelligt fra klasse til klasse. Der er mange klik 
for at komme til sagens kerne. Der skal arbejdes med dette på kommende 
personalemøde. Vigtigt med en fælles udmelding. 

-legeplads. Søge fonde, kan vi lave et udvalg der vil søge diverse fonde?  

18. Punkter til næste møde 

19. Stiftende generalforsamling. Oprettelse af forældreforening. Skolebestyrelsens 
konto. (Se separat dagsorden) 

 Forældrerep. mødes kort efter mødet. 

Ref. Carina Christensen. 

  

 


