Dagsorden - blad: 213
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: tirsdag den 8.
september 2020
kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Vivi Rokkjær, Paw Jensen, Malene Mærkedahl Pilgaard, Michael Bjørkmann Dahl, Aske Bo Christensen,
Casper Kandelsdorff, Bente Larsson, René Stefansen og Jannie Zobbe

Fraværende: Claus Christensen, Mette Majgaard og Mikkel Tronhus
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Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Ingenting, elevrådet er ikke konstitueret endnu. De konstituerer sig i næste uge.

Budget opfølgning

Til orientering.

Bente orienterede om Parkskolen budget. Det er et budget i balance.
Planlægning af Trivselsforum tirsdag
den 29. september

Til drøftelse

Årets Trivselsforum aflyses pga. covid19.
Skolebestyrelsen deltager evt. i forældremødet i BHK, for bl.a. at fortælle om trivselsarbejdet.
Kontoret sørger for kopier af vores trivselsfolder til uddeling.
Bente skriver ud til alle forældre og aflyser trivselsforum og udsender, i samme omgang, folderen
vedr. trivselsarbejdet.

Skoleårets start

Til orientering

Vi er kommet godt i gang med skoleåret, under mere normale forhold end før sommerferien.
Vi fik to opsigelser lige op til sommerferien.
Efter skolens læsevejleder har fået nyt arbejde, Laver vi nogle omrokeringer, så læsevejledningen
kan løses internt.
Parkskolen er med i et læseprojekt, Projekt læselyst. Projektet løber over 2 skoleår.

Skolemad i en Corona-tid

Til orientering

René orienterede om punktet.
Til drøftelse
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Lejrskoler og arrangementer i en
Corona-tid

Referat

8

9I er på lejrskole i denne uge, de er i Sønderjylland. Skolen har leveret værnemidler til turen
(håndsprit, vådservietter og mundbind).

Orientering fra ledelsen.
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Referat
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Referat
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Referat
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Referat

Til orientering. Herunder nyt fra: Dagtilbud/ØnskeØen,
Byråd/B&U og skolen. Orientering om økonomi.

Parkskolens buselever får hver dag udleveret 2 mundbind, én til hjemturen og én til næste
morgen.
Dimissionsfesterne i juni var en god oplevelse, det fungerede rigtig godt, at de blev afholdt
på skolen.
Erstatningsbrobygning for 9. årgang er blevet aflyst.
Blåmandag for nuværende 8. årgang, afholdes her i september.
Der har været tre uger her i august og september, hvor kurser og møder har været aflyst
pga. covid19.
Der er FRU møde på Parkskolen den 28. september.
Der orienteres om Kommunes budget på torsdag i Folketshus. Bestyrelsen indkaldes til at
afgive et høringssvar, hvis det er relevant.
Der er stemt ja til en arbejdstidsaftale for lærerne.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Har været gennemgået på de ovenstående punkter.

Forslag til kommende punkter.
Hvad skal der være fokus på i
skolebestyrelsen i skoleåret
2020/2021?

Til drøftelse.

Revidere principper på de kommende møder.
Multisal på Parkskolen?
Eventuelt.

Til orientering.

Sende en buket til ME.
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl.: 19:48
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