Dagsorden - blad: 201
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: Mandag 10/9 2018
kl. 19:00 til 21:30

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Casper Kandelsdorff, Claus Christensen, Malene Mærkedahl Pilgaard, Michael Bjørkmann Dahl, Paw
Hedegaard Jensen, Mette Majgaard, Lene Kokholm, Sofus Halfdan Christensen, Jesper Møller, Vivi Rokkjær,
Jannie Lykke Zobbe (punkt 4-13), Hanne Zeuthen (punkt 1-5) og René Stefansen.

Fraværende: Ea Thormann Nielsen og Mikkel Just Tronhus.
Dagsorden:
1

Referat

2

Referat

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.

Nyt fra elevrådet.

Til orientering. Nye elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen.
Velkommen til elevrådsformand Ea Thormann Nielsen (8C),
og næstformand Sofus Halfdan Christensen (7I).

Velkommen til det nye elevråd.
Elevrådet har snakket om mobilfri skole, samt lavet en undersøgelse blandt eleverne. De fremlagde
fordele og ulemper ved en mobilfri skole.

Til orientering. Intro til skolebestyrelsesarbejdet. Udlevering af
håndbog + gennemgang af ”Sådan arbejder den gode
skolebestyrelse”: Læs de gode råd her

3

Hvad beskæftiger skolebestyrelsen
sig med?

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser, hvor deltagerne er:
Skolebestyrelser + skoleledere + politisk leder af B&U +
skolechef. Tidspunkt: Tirsdag, den 25. september kl. 17-21 i
Parkskolens personalerum. Oplægsholder bliver Kjeld
Kristensen fra Refskov Ledelse, Uddannelse og Læring –
tilmelding til Jesper.
Bilag. Håndbog udleveres.
Samtykkeerklæring er udsendt, skal afleveres.
Tavshedserklæring skal underskrives og afleveres, vedlagt.

Referat
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Jesper lavede en intro til skolebestyrelsesarbejdet - hvad laver en skolebestyrelse. Alle fik udleveret
håndbogen ”Håndbog for skolebestyrelsen”.
Der er kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 25. september kl. 17-21 i Parkskolens
personalerum, der er fire tilmeldte.
Samtykkeerklæring og tavshedserklæring blev indsamlet.

Budget/regnskab.

Til orientering. Hvordan det resterende budget/regnskab ser ud
for 2018, og et bud på, hvordan det ser ud i det resterende
skoleår + resten af 2019.
Vi må forvente en øget udgift til inklusion pga. den kommunale
bestemmelse omkring ”forbundne kar”.

Drøftelse af hvilke elementer skolebestyrelsen vil prioritere vi
ikke sætter økonomi af til fremover – ledelsen fremlægger
mulighederne.

Referat
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Referat
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Referat

Hanne Zeuthen orienterede om Parkskolens budget/regnskab. Hvordan det ser ud lige nu og hvordan
forventer vi det ser ud i 2019.
Herefter blev det drøftet, hvordan skolen skal prioritere økonomien fremadrettet.

Mobilfri skole.

Til fortsat drøftelse. Godkendelse af en prøveordning? Evt.
afgrænsning af, hvilke elementer prøveordningen skal
indebære, og for hvem. Se sidste referat. Bilag.

Lene og Mette fremlagde punktet, som har været drøftet i skolens afdelinger og elevrådet. Herefter
blev punktet drøftet. Skolen forklarer forældre og elever bevæggrundene for forsøgsordningen med
den mobilfrie skole, og hvordan det effektueres.
Der bliver lavet en forsøgsordning, med mobilfri skole, frem til vinterferien. Herefter laves der en
evaluering af forsøget. Der foretages en midtvejsevaluering i december.

Legepladsudvidelser?

Til drøftelse. Børnehaven har taget en del af legeområdet for
indskolingen. Der ønskes, at der afsættes et budget til tiltag for
fortrinsvis indskolingseleverne og til dels mellemtrinnet.
Ønskerne er:
- Sandkasse (inkl. skovle, spande, forme, sier, biler) - er sat i
værk
- Gynger (Almindelige og en redegynge)
- Rutchebane
- Klatreting
- Ramper i træ til at flytte, skateboards/rulleskøjter mm.
- Optegning af: Hinkeruder, BEVIS bogstavbane mm.
Tommelfingerregel er, at hvert tiltag koster omkring kr.
35.000,- Hvad vil vi prioritere?

Punktet blev drøftet. Klatreting og ramper kommer der et tilbud på, som der efterfølgende tages
stilling til. Gynger og rutchebane udsættes, da der ikke er økonomi til det. Skolebestyrelsen er
skeptiske over ramper til skateboard og rulleskøjter.
Der laves en forespørgsel (til TDA) om der kan laves en dør, i hegnet ind børnehavens legeplads, så
skoleeleverne kan bruge legepladsen, når den ikke bruges af børnehaven.

Forretningsorden.

Til drøftelse. Hver skolebestyrelse har sin egen
forretningsorden. Den nuværende ser sådan her ud: Læs
forretningsordenen her
Bilag.

Punktet blev drøftet. Den nuværende forretningsorden blev godkendt med ændringer, Jesper
udsender den reviderede forretningsorden sammen med referatet.

BrugerPortal-Initiativet.

Til orientering. Folketingets BrugerPortal-Initiativ (BPI), AULA
indfases; og SkoleIntra vil blive lukket ned/AULA erstatter
forældrekommunikationen, samt Min Uddannelse
(læringsportal) indføres i løbet af dette skoleår.

Jesper orienterede om Folketingets BrugerPortal-Initiativ (BPI), AULA og om hvordan den indfases,
samt lukningen af hele SkoleIntra. Der blev også orienteret om Min Uddannelse (læringsportal), som

indføres i løbet af dette skoleår.
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Orientering fra ledelsen.

Til orientering. Herunder nyt fra: Dagtilbud/ØnskeØen,
Byråd/B&U og skolen. Orientering om økonomi.
Vivi har overtaget Østbyens Dagtilbud, også.
Den samlede skolebestyrelse (er sendt ud til alle) ser sådan ud:
Casper Kandelsdorff, formand
Claus Christensen
Jannie Lykke Zobbe
Malene Mærkedahl Pilgaard
Michael Bjørkmann Dahl
Mikkel Just Tronhus
Paw Rene Hedegaard Jensen
Mette Majgaard
Lene Kokholm
Ea Thormann Nielsen
Sofus Halfdan Christensen
Høringssvar, samlet fra B&U, budget 2019-22 er udsendt.

Vivi har overtaget Østbyens Dagtilbud, også.
Høringssvar, samlet fra B&U, budget 2019-22 er udsendt.
Up with People kommer på besøg i Struer. De skal have base på Parkskolen.
Håndboldkaravanen har været på besøg og der kommer flere foreningsbesøg.
Hvordan vi modtager de nye 7. klasser er ved at blive revideret sammen med alle fødeskolerne.
Fin artikel i Dagbladet omkring vores ressourcecenter.
Vi omlægger over halvdelen af de faste møder til intern uddannelse/udvikling af læringsportalen Min
Uddannelse.
Genopfriskningen i 1. hjælp er gennemført i ugen før eleverne mødte ind efter sommerferien.
Der er kommet en ny visitationsprocedure for indstillingerne til StoreVis.
SSP-udvalget for Limfjordsskolen og Parkskolen har været mødtes – det har været en relativt rolig
sommerferie i år.
Børnehaven er kommet godt i gang, og de føler de har fået rigtig gode forhold.
Vi deltager også i år i UVM-initiativet omkring skolevalg for 8. og 9. klassetrin.
Lærer Ellen Burkarl er af Styrelsen for IT og Læring (UVM) er udnævnt til ambassadør for eTwinning.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.
Hvordan markerer vi FN´s ”Lærernes Dag”?

Kasper orienterede fra sidste FRU-møde.
Der er lærernes dag den 5. oktober, det skal fejres. Lene kalder elevrådet sammen, så de kan bidrage
med gode ideer.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Min Uddannelse bliver der brugt megen tid på.

Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse.

Midtvejsevaluering af den mobilfri skole i december og endelig evaluering efter vinterferien.

Eventuelt.

Til orientering.

Referat

Intet.
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl: 21:20

