Dagsorden - blad: 210
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag den 15.
januar 2020
kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Aske Bo Christensen, Casper Kandelsdorff, Bente Larsson,
René Stefansen, Jannie Zobbe, Claus Christensen, og Mikkel Tronhus

Fraværende: Vivi Rokkjær, Paw Jensen, Malene Mærkedahl Pilgaard og Asger Iversen
Dagsorden:
1

Referat

2

Referat

3

Referat

4

Referat

5

Referat

6

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Udsat.

Kostpolitik – Se bilag

Til drøftelse.

Kostpolitikken blev drøftet. Der blev foretaget enkelte ændringer i princippet. Det reviderede
princip sendes ud sammen med referatet.

I-linjen

Seneste nyt fra arbejdsgruppen
Til orientering

Bente og René orienterede om arbejdsgruppens arbejde indtil nu. Arbejdsgruppen mødes igen i den
nærmeste fremtid, for at få konkretiseret produktet. Efter dette arbejde indkaldes den store
arbejdsgruppe, hvor medlemmer af skolebestyrelsen også er repræsenteret.

Legepladserne

Opfølgning fra sidste møde og orientering om tiltag
Til orientering

Legepladsen, der er indkøbt gynger, hængekøjer og fuglegynger.
Bente sender en forespørgsel til Struer kommune om ny og udvidet flisebelægning eller anden
belægning i arealet mellem blok 4 og 6.

Kvalitetsrapport 2018/2019 – Se
bilag

Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2019/2020 er til udtalelse i
skolebestyrelserne i perioden 8. januar – 31. januar 2020
Til drøftelse
Til beslutning

Referat
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Punktet blev drøftet. Og efterfølgende blev der udarbejdet en udtalelse til rapporten. Bilag
medsendes referatet.
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Referat

8

Referat
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Referat
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Referat
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Referat

Budget opfølgning

Til orientering.

Bente orienterede om Parkskolen budgettet for 2020. Der forventes lige nu et mindre overskud i
2020.
Der er lige nu ved at blive udarbejde en ny ressourcetilpasningsmodel for skolevæsnet i Stuer
kommune.

Orientering fra ledelsen.

Til orientering. Herunder nyt fra: Dagtilbud/ØnskeØen,
Byråd/B&U og skolen. Orientering om økonomi.
•
Skoleindskrivning
•
MUS-samtaler
•
Belysning på P-plads ved Bulderby

Bente er lige nu ved at afholde MUS-samtaler med personalet.
I forbindelsen med skoleindskrivningen, har der været afholdt nytårskur. Vi har lige nu indskrevet 24
elever.
Der bliver etableret mere belysning på P-pladsen mellem skolen og Bulderby. Bente sender et ønske,
til TDA, om et forhøjet fodgængerfelt mellem Bulderby og Parkskolen og en bom i forlængelsen af
parkeringspladsen ved hallen.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Der afholdes terminsprøver for 9. årgang denne uge.
Der har i dag været afholdt dialog og lyttemøde mellem skole, forvaltning, politiker og DLF.
Der er i uge 6 omlagt uge. Mellemtrinnet afholder skolefest med skuespil. Udskolingen afholder uge
sex.

Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse.

I-linjen.

12

Eventuelt.

Referat

Ingenting.

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 19:53
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