
 
 

Emne: SB-møde Øster Nykirke Skole - online 
 

 
Mødedato 

11-5-2021 

Mødested/lokale 

ØNSK - online 

Mødet påbegyndt kl. 

19.00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20.00 
Deltagere  

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

Anni, Karin og Thomas 

 
Dato 6. maj 2021 

 

Referent Torben 

 

Direkte telefonnr. 

 

Journalnr. 

 

 

 

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

Referatet fra sidste møde er ikke kommet ud. Bliver sendt ud lige 

efter mødet. 

 

i  Opfølgning fra sidste møde. 

 

Ikke noget da referatet ikke har været sendt ud. 

 

i Nyt fra elevrådet. 

 

Ikke noget 

i Covid 19 v. Henrik  Henrik gjorde status over covid. Der har været 4 tilfælde corona i 

indskolingen og den seneste uge har der været 1 tilfælde i 

mellemtrinnet. Ledelsen har lært meget omkring 

kommunikation og fået rette tingene til under vejs. Der har 

været et meget tæt samarbejde med børnehaven hele vejen 

igennem.  

Medarbejderne bliver teste 2 gang om ugen med en hurtig test. 

Elever fra 12 og opefter kan med forældrenes tilladelse også 

blive testet.  

Spørgsmål fra en forældre omkring børnefødselsdage. Hvordan 

gør man det. 

Der skal sendes retningslinjer ud omkring børnefødselsdage og 

de anbefalinger der forligger der.  

 

 

i Skoleplan v. alle Henrik fremlagde skoleplanen for Øster Nykirke Skole ved et 

slide show.  

 

i Kommende skoleår v. Henrik  Der kommer flere elever til næste år, 18 stk. og det samlede 

elevtal bliver 133 elever. Flere elever betyder flere penge. 

Det gør at der kan ansættes 2 nye medarbejder. Elisa som 



 

havde Pernille H s barsels Vikirat er ansat i et års vikirat. 

Den anden stilling er lige blevet slået op og er også et års 

vikirat. Denne stilling vil have timer i både indskoling og 

mellemtrin.   

i Meddelelser  
a) Formand  

b) Skoleleder  

c) Medarbejdere 

d) SFO 

e) Andet - andre 

 

Formanden: Ikke noget. 

Skoleleder: Nyt asfalt på i skolegården og nye striber. 

Nye borde og stole til 5 og 6 klasse. 17 maj starter 

børnehaven med at komme på skolen. Hver mandag frem til 

sommerferien. Der er forældremøde for kommenemde 

elever d 27 maj. Der kommet nogle midler til trivsel ud til 

skolerne. 22000 til skoledelen, 1900 til elevrådet, 17500 til 

ungdomsklubben. 

SFO: Der er gjort gode erfaringer under corona. Bla det 

med at vi har haft den ene gruppe børn ude den første time 

hver eftermiddag. Børene har syntes godt om ordningen og 

det har givet en hel anden eftermiddag og andre muligheder.  

Vi har jo lige nu en studerende. Hun stopper til 1. juni og vi 

får ikke en ny det næste år.  

 

i Eventuelt 

 

Til næste møde skal der et punkt på omkring lukkedage i 

SFO. Det kan være de 3 dage op til påske m.m. 

 

i=information, d= drøftelse, b=beslutning 

 

 


