Dagsorden - blad: 208
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag 23/10 2019
kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Aske Bo Christensen, Paw Rene Hedegaard Jensen, Jannie
Lykke Zobbe, Casper Kandelsdorff, Claus Christensen og Mikkel Just Tronhus, Asger Iversen, Bente Larsson og
René Stefansen

Fraværende: Malene Mærkedahl Pilgaard og Vivi Rokkjær
Dagsorden:
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Referat

2

Referat
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Referat
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Referat

5

Referat
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Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Nyt elevråd. Asger Iversen er den nye formand for elevrådet, han præsenterede sig.

Hvad må/skal skolen videreformidle
af reklamematerialer for
fritidstilbud, aktiviteter m.m.?

Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af princip

Punktet blev drøftet. Lave en gruppe på Aula som forældrene kan tilmelde sig, hvis de ønsker at
modtage tilbud. René ser på det.

Elevplaner i skoleåret 2019-2020

Til orientering

Skolen har de sidste mange år brugt intraen til at lave elevplaner i, den findes nu ikke mere derfor
står vi lige nu i et vadested mellem platformene (Intra og Aula) og lovgivningsændringer. Dette
skoleår bliver et prøveår, hvor vi forsøger at finde en ny retning i elevplanerne. Noget som skal være
brugbart for elever, forældre og personale.
Der skrives ud til forældrene om hvordan elevplanerne gribes an i dette skoleår.

Budget for 2019

Til orientering

Bente orienterede om budgettet. Vi forventer stadig at komme ud af året med et underskud. Den
Primære årsag til det øgede underskud er engangsudgifter, som er kommet til i løbet af 2019. Det er
der rettet til personalet, så underskuddet bliver indhentet.

Evaluering af Trivselsforum tirsdag
den 24. september 2019

Til drøftelse

Referat
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Punktet blev drøftet. Det var en positiv aften med mange mennesker. Der kom også et godt resultat
ud af aftenen.
Det er vigtigt at personalet præciserer vigtighed af at klasserne har et trivselsråd/ afholder
trivselsarrangementer, når der vælges til trivselsrådene i starten af skoleåret.
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Referat

8

Referat
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Referat

10

Referat

11

Referat

I-linjen

Til drøftelse

Vi arbejder lige nu med at revidere I-linjen. Det har været et indledende møde i udskolingen, hvor
der kom mange nye ideer på bordet. Efter det møde blev der nedsat et udvalg, som arbejder videre
med ideerne. Udvalget har afholdt det første møde. Bente fremlagde hvor langt vi kommet lige nu.
Der nedsættes et udvalg: Casper, Paw og Michael deltager i udvalget. Bente indkalder til mødet
snarest. Asger indhenter information fra de elever, der går på I-linjen lige nu, hvad er det, der
virker?

•
•
•

Orientering fra ledelsen.

Helhedsplanen
De gyldne 8
AULA

Bente orienterede om helhedsplanen.
Parkskolen er i gang med at revidere de gyldne 8, der afholdes et arbejdsmøde i morgen torsdag.
Parkskolen er kommet godt i gang med brugen af Aula, alle har taget godt imod det nye. Vi lærer
hver dag. Alle forældre har været indbudt til at komme på skolen i tirsdags, hvis man havde
problemer med at komme på Aula (der mødte kun én op). Aula har dog mangler.
Parkeringspladsen er nu blevet lavet permanent, i forhold til udkørslerne fra de første
parkeringspladser.
Vi har en 9. klasse, som arbejder med Knæk cancer denne uge.
Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Der er FRU møde den 13. november 2019.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Ingenting.

Forslag til kommende punkter.

Trivselsråd/ trivselsforum (april)
Evt. andre linjer på Parkskolen (november)
I-linjen (november)
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Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
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Mødet afsluttet kl.: 20:15
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