Dagsorden - blad: 219
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag den 19. maj
2021
kl. 18:00 til 20:00
Mødet afvikles over Teams

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

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

6

Referat

Sagstekst:

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Til godkendelse.

Godkendt uden underskrift (godkendt via Teams).

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Ingenting.

Budget opfølgning

Til orientering.

Bente orienterede om budgettet.
Parkskolens 50-års jubilæum
Se bilag

Til drøftelse

Pressemeddelelse/ invitation udarbejdes og offentliggøres.
Fest, vi kobler os her på Struers største klassefest, som arrangeres af Struer Energi Park. Denne fest
afholdes lørdag den 5. februar 2022.
Der afholdes evt. emneuge i uge 5, op til lørdag den 5. februar 2022.
Åbent hus i løbet af lørdag den 5. februar 2022.

Revidering af princip om
klassedannelse
Se bilag

Til vedtagelse

Princippet om klassedannelse blev revideret og vedtaget. Det reviderede princip, sendes ud sammen
med referatet. Ligesom det udskiftes på hjemmesiden.

Skoleårets planlægning

•
•

Vi er gået i gang med fagfordelingen. Her er vi kommet godt i gang.
Der sker en sammenlægning af klasser på 9. årgang, vi går fra 4 klasser til 3 klasser.
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Referat

Der er foretaget klassedannelse på kommende 7. årgang, hvor der kommer 3 almene
klasser og 1 I-klasse.
Bente orienterede om læsevejledning, matematik støtte og testlærer i kommende skoleår.
Der skal ikke foretages nogle nyansættelser.
Der afholdes en pædagogisk dag fredag i uge 31, hvor Rune Kappel kommer på besøg om
emnet Selvkontrol hos børn. Arrangementet afholdes sammen med Limfjordsskolen.

Orientering fra ledelsen.

•
•
•

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

Dimissionsfest, 3 stk. onsdag den 23. juni 2021
Sidste skoledag for afgangseleverne (9. årgang) bliver torsdag den 24. juni 2021
Alle elever er tilbage i skolen. Der er stadig en del restriktioner, der skal overholdes. Det
gør bl.a. at lejrskolerne er aflyst i indeværende skoleår.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Der er FRU møde i næste uge.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Personalet er glad for at være tilbage på skolen på fuld tid.
Arbejder lige nu med fagfordelingen.

Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse.

Parkskolens 50-års jubilæum
Revidering af princip – Princip for samarbejde med elevrådet.
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Eventuelt.

Referat

Ingenting.

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 19:11
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