
 
 

Emne: SB-møde på Øster Nykirke Skole 
 

 
Mødedato 

7-10-2020 

Mødested/lokale 

ØNSK – bibliotek  

Mødet påbegyndt kl. 

19.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

21.00 
Deltagere  

Rikke, Anni, Line, Johnni, Kevin, Torben, Frank Mette, Karin, Kent, Thomas, Charlotte, Helene, Pia og  

Henrik 
Fraværend 

Charlotte, Mette 

 
Dato 30. september 2020 

 

Referent Torben 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

 

 Spisning og afsked med dem der træder ud 

af bestyrelsen  

 

 

 Konstituering af ny bestyrelse 

 

Efter konstituering blev formand Johnni Langhjem. Næstformand Kent Iversen. 

  

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Godkendt. 

 

i  Opfølgning fra sidste møde. 

 

Der afvendtes stadig svar fra brevet omkring tung trafik igennem Kollemorten 

og Vonge. 

 

i Nyt fra elevrådet. 

 

Der er valgt et nyt elevråd 

o Covid 19 . v. Henrik  Henrik orienterede om status på corona tiltag her på skolen og hvor står vi lige 

nu. Skolen har fundet en god rutine i de daglige restriktioner og 

retningslinjer. 

d Evaluering af forældremøder v. Alle OBS: Omkring forældremødet og specielt 0 klasse kunne godt bruge mere tid 

for sig på mødet. Der blev også snakket om at 1 – 2 klasse kunne bruge 

mere tid. Der kunne måske overvejes at der bliver holdt 3 forældremøder i 

stedet, måske starter sammen – men mere tid hver for sig. 

Meget god respons på forældremøderne fra 3 0g 4 klasse. 

o Skolebestyrelsens rolle på skolen v. Henrik  

 

 

o Strategi for udviklende fællesskaber v. 

Henrik 

 

i Meddelelser  

a) Formand  

b) Skoleleder  

c) Medarbejdere 

Formand: Datoerne for kommende møder skal med ud i referatet.  

Skoleleder: Elses stilling, lejlighed, Klatrenet, Pedel medhjælper, nyt tag 

gymsalen, ny mur ved stationsbygningen, alle medarbejder bliver tilbudt 

influenza vaksine.,  



 

d) SFO 

e) Andet - andre 

 

Medarbejder: Der blev fejret at det var medarbejdernes dag og det skete med lagkage til 

personalet. 

SFO: Eleverne i indskolingen er stadig meget ude om eftermiddagen og det er noget der 

ikke fylder ret meget for børene længer. 

Skolen har lige nu en pædagogstuderende og får en ny studerende igen til 1/12. 

 

 

 

i Eventuelt 
 

 

i=information, d= drøftelse, b=beslutning 


