Dagsorden - blad: 214
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag den 21.
oktober 2020 kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Paw Jensen, Malene Mærkedahl Pilgaard, Michael Bjørkmann Dahl, Aske Bo Christensen, Casper
Kandelsdorff, Bente Larsson, René Stefansen, Mikkel Tronhus, Sofie Tolsgaard Pedersen (deltog fra 18:00-18:20)
og Jannie Zobbe
Fraværende: Mette Majgaard, Vivi Rokkjær og Claus Christensen
Dagsorden:
1

Referat
2

Referat

3

Referat

4

Referat

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Til godkendelse.

Godkendt.
Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Elevrådet er startet godt op.
Har været i dialog med hallen angående udvalget i madordningen.
Elevrådet vil gerne have kostpolitikken på deres dagsorden.
Elevrådet har snakket om mere affalds sortering, dette arbejder de videre med
9. årgang vil gerne snakke sidste skoledag.
Budget opfølgning

Til orientering.

Bente orienterede om Parkskolen budget. Som det ser ud lige nu, kommer vi ud af året med et lille
overskud.
Præsentation af det pædagogiske
arbejde med fornyelse af ”De
gyldne 8”

Til drøftelse

Bente præsenterede det pædagogiske arbejde omkring fornyelsen af de gyldne 8. Herefter blev det
drøftet. Punktet tages på næste møde.

5

Kommunal analyse af anlæg og
modernisering af folkeskolerne

Referat

Bente orienterede om punktet.

6

Forsøg med de skriftlige prøver i
naturfagsprøve

Referat

Sagstekst:

Til drøftelse

Til beslutning

Aske Bo og René orienterede om punktet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)har iværksat
et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene
2020/2021 og 2021/2022
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Skolebestyrelsen godkendte forsøget med prøverne i geografi, biologi og fysik/ kemi.
7

Referat

8

Referat

9

Referat
10

Referat

11

Referat

Revidering af princip

Til beslutning

Princippet omkring optagelse til den internationale linje blev gennemgået og rettet til og
efterfølgende godkendt.

Orientering fra ledelsen.

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

Skolen har 50-års jubilæum næste skoleår.
Fællespasningen i efterårsferien er gået godt, men med meget få børn.
Covid19 fylder meget lige nu, efter opblomstringen på Thyholmskole og i Lagunen.
Der er kommet nyt belægning mellem skolen og Bulderby og der er ansøgt fodgængerfelt mellem
institutionerne.
Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting – FRU møde har været aflyst pga. Covid19.
Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Covid19 flyder meget, reglerne bliver med jævne mellemrum repeteret for eleverne.
Vi havde en god dag før efterårsferien med skolernes motionsløb.
Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse.

Skolens 50års jubilæum næste skoleår.
De gyldne 8 (trivselsredskaber), med formål og anvendelse.
Revidering af et princip.

12

Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 20:11
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