
 
 

Emne: SB-møde Øster Nykirke Skole 
 

 
Mødedato 

1-9-2021 

Mødested/lokale 

Øster Nykirke skole - 

Personalerummet 

Mødet påbegyndt kl. 

19.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

21.00 

Deltagere  

Helene, Anni, Line, Johnni, Pia, Torben, Karin, Kent, Jette,  og Henrik 
Fraværend 

Helen 

 

 
Dato 26. august 2021 

 

Referent Torben 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

 

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

Mødet startede med at tage afsked med Thomas og Frank som 

træder ud af bestyrelsen. Thomas har ikke børn længe på 

skolen og Frank ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

 

 

Mangler fra sommermødet. 

i  Opfølgning fra sidste møde. 

 

Corena, Der er lige kommet drejebog nr 39 ud af corona 

restriktionerne. Skolen opfodre stadig eleverne til håndvask 

og brug af sprit.   

i Nyt fra elevrådet. 

 

Ikke noget – der er endnu ikke valgt noget elevråd. Processen er 

sat i gang. Forventes afsluttet i denne her uge. 

i Refleksioner omkring skoleårets 

start v. Henrik  

Der er kommet godt i gang efter sommerferien. Mange nye børn i 

0 klasse og det kan mærkes. Skolens elevtal er pr. 136 

elever. 

I forhold til sammenholdet kan der godt mærkes at der er gået 

noget tabt i forbindelse med corona. Mange sociale tiltag på 

skolen har ikke kunne forgå. Skolen har fokus på 

problematikken. Vi snakker også om hvad har vi lært af 

corona tiden – hvad kan vi tag med videre. 

   Der er ligeledes startes 2 nye medarbejder Signe og Elisa i 

indskolingen. De er kommet rigtig godt i gang. 

i Tilbagemelding på temadag om 

”det sammenhængende 

børneliv” v. Johnni og Henrik 

Man snakkede meget om de udsatte børn, Der var en del foredrag 

på dagen. Der var ligeledes stande hvor man kunne gå rundt 

og hører om projekter - hvad og hvordan man gør på andre 

skolen.  

God dag med stor tværfaglighed på tværs af interessegrupper.  

Alt i alt en god dag. 



 

Forslag fra Pia i bestyrelsen om at være mere med til at skabe 

mere sammenhæng mellem børnehave og skole.  

 

i Opgaver i bestyrelsen det 

kommende skoleår – oversigt 

over principper v. Henrik  

De forskellige kladder der er udarbejdet skal findes frem og 

færdiggøres i bestyrelsen hen over skoleår. 

d Arbejde med princippet for 

undervisningens organisering 

v. Alle 

Kladden for princippet ”undervisningens organisering på Øster 

Nykirke Skole blev gennemgået fra start og til og med 

undervisningsdifferentiering. Der fortsættes på næste møde.  

i Meddelelser  
a) Formand  

b) Skoleleder  

c) Medarbejdere 

d) SFO 

e) Andet - andre 

 

Formanden: ikke noget. 

Skoleleder: Tour de France- kommer til DK og Vejle i 

sommeren 22. Der bliver forskellige forløb for eleverne i 

løbet af året. Her starter vi med et matematik forløb. Vores 

service leder er ved at male et koncept op der hedder Leg på 

Streg i skolegården. 

I går havde vi besøg af håndboldkaravanen – god oplevelse 

for børene. Skolen er glade for det samarbejde vi har med 

lokalforeningen. Børnehave skal have nu afdelingsleder og 

samarbejde med børnehaven har været sat lidt på standby. 

Der skal være udbud af rengøring og vinduespolering. 

Medarbejder: Der er blevet lavet nogle medarbejder 

arrangementer i form af bevægelse. Fredag hygge efter 

arbejde med spil. Der kommer snart en Naturfags festivals 

uge. Store læsedag – dansk faglig dag først kommende 

onsdag.  

SFO: Kan mærke der er kommet markant flere bøn i SFO. 

Mange nye børn med de gode moduler = flere penge i 

budgettet. Er kommet godt fra start. 

 

i Eventuelt 

 

Ikke noget 

 

i=information, d= drøftelse, b=beslutning 

 

 


