Dagsorden - blad: 217
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag den 17. marts
2021
kl. 18:00 til 20:00
Mødet afvikles i Teams

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Paw Jensen, Michael Bjørkmann Dahl, Aske Bo Christensen, Claus Christensen, Jannie Zobbe, Malene
Mærkedahl, Casper Kandelsdorff, Bente Larsson og René Stefansen
Fraværende: Mette Majgaard, Vivi Rokkjær, Mikkel Tronhus og Sofie Tolsgaard Pedersen
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Referat

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt, uden underskrift, da mødet var online.
Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Ingenting
Opfølgning på I-linjen

Til drøftelse

Vi er kommet godt i gang med I-linjen version 2.0, dog har vi været noget hæmmet af Covid19, som
har sat en stopper for en del af de tænkte tiltag.
Vi startede op med 28 elever i august og lige nu er der 27 elever i klassen. En snaksaglig klasse, der
har det godt sammen.
Klassen har deltaget i en del eTwinning projekter.
Brugertilfredshedsundersøgelse

Til drøftelse

Opfølgning på sidste møde. Indsatser på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse.
•
Tilrettelæggelse af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov.
•
Skolens indsats for at begrænse mobning.
•
Ledelsens kommunikation om ændringer og nye tiltag på skolen.
Revidering af princip

Til vedtagelse

Revidering af princip om skole-hjemsamarbejde. Princippet blev revideret. Se bilag.
Covid-19 teststrategi i folkeskolerne

Til orientering

Alle elever over 12 år og alle medarbejdere, der har deres gang på skolen, opfordres til at blive
testet to gange om ugen. Der er tale om en kraftig opfordring – ikke et krav.
Testcenter på Parkskolen for elever over 12 år og medarbejdere to gange om ugen. Der anvendes
hutigtest, dvs. næsetest, der skal 2-4 cm op i næsen.
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Samtykke for elever over 12 og under 15 år
Samtykke for elever over 15 år

Parkskolens 50-års jubilæum

Punktet blev drøftet. Jubilæet udskydes til senere på næste skoleår, måske i januar 2022, men inden
Påske. Der skal udarbejdes en pressemeddelelse omkring det. Punktet tages op på et senere møde.

Orientering fra ledelsen.

•
•
•
•
•
•
•

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting.
Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Aske Bo orienterede om ”Ny arbejdstidsaftale A20”. Derunder ny lokalaftale og årshjul i forhold til
samarbejdet.
Ny TR er valgt, Aske Bo er valgt som ny TR på Parkskolen.
Forslag til kommende punkter.

Referat

Revidere et princip
Parkskolens 50-års jubilæum
Skoleårets planlægning

Referat

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

Elever til 7. klasse i det kommende skoleår
Opstart i førskolen
Langsom genåbning af skolerne
PISA-undersøgelse
National trivselsmåling
Skoleårets planlægning
Terminsprøver for 9. årgang, foregår over 2 uger og i klasserne.
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Til drøftelse

Eventuelt.

Til drøftelse.

Til orientering.

Forældresamtalerne blev vendt. Skolen er ved at se på, hvordan de kan afvikles i løbet af foråret.
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl.: 19:50
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