Dagsorden - blad: 205
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: tirsdag 26/3 2019
kl. 18:00 til 20:30

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Lene Kokholm, Bente Larsson, René Stefansen, Malene
Mærkedahl Pilgaard, Casper Kandelsdorff, Claus Christensen, Jannie Lykke Zobbe, Ea Thormann Nielsen (kom
19:00) og Paw Rene Hedegaard Jensen.
Fraværende: Vivi Rokkjær, Mikkel Just Tronhus og Sofus Halfdan Christensen.
Dagsorden:
1

Referat
2

Sagstekst:

Godkendelse af referat fra sidste
møde.
Godkendt
Nyt fra elevrådet.
•
•
•
•
•

Referat

•
•
•
•
•
•
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Til godkendelse.

Til orientering.

Skal man gå ud med dukse skraldespanden 2 gange, ja det skal man, da
rengøringspersonalet går hjem til middag.
Fokus på knallert kørsel i kælderen, evt. pile og streger, vi får Jes til at se på det.
Nogle fra elever kunne godt ønske sig nyt skema til jul.
Længere juleklippedag, varer kun 2 timer i udskolingen. Fremad starter dagen 12:00 og
slutter 15:00.
Sidste skoledag for 9. klasserne. Der er ønske om barberskum og vandkamp. Ønsket
drøftes i lærergruppen.
Mange er kede af, at de ikke må være i hinandens klasser.
Elevrådet synes at skolens kostpolitik er for stram. Kan ikke ændres da den er kommunal
politisk besluttet.
Elevrådet fremførte deres holdninger til mobilpolitikken.
Der er ønske om en lektiecafé, hvor man kan sidde efter skoletid. Fokus på at inddrage det
i timerne.
6. klasserne vil gerne have mere udeareal, med flere aktiveringsmuligheder.
Koldt vands automaterne, størrelsen på tankene.

Ansættelse af ny skoleleder. Hvor
langt er vi?

Til orientering.

Der er indgået aftale med Mercuri Urval om, at de skal stå for rekrutteringen af en ny skoleleder til
Parkskolen. Jeannette Enevoldsen holder opstartsmøde med Mercuri Urval den 28. marts 2019,
hvorefter vi hører om den efterfølgende proces. Man sigter efter at en ny skoleleder tiltræder den 1.
august 2019.
Justeringer af folkeskolereformen.

Til orientering
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Bente orienterede om justeringer af folkeskolereformen. Skolen arbejder på at gøre skoledagen
kortere for indskolingselever, ved at bruge §16B i folkeskoleloven. Skolebestyrelsen synes, at det er
en god idé.
Budget for 2019

Til orientering

Vi har fået ressourcetilpasningen ud, den var der ingen overraskelser i, men da vi endnu ikke kender
elevgrundlaget for næste skoleår, kender vi heller ikke helt økonomien endnu.
Ordensregel for mobilpolitik

Til godkendelse

Bilag blev godkendt.
Trivselsforum og trivselsråd.

Til drøftelse

Trivselsforum flyttes til starten af skoleåret. Trivselsråd skal være valgt inden 15. september.
Trivselsforum afholdes umiddelbart derefter (sidste tirsdag i september).
Guideliner for trivselsråd skal revideres, de revideres på næste møde.
Fritagelser for undervisning (ferie
m.m.)

Til drøftelse, skal der udarbejdes et standardbrev?

Bente præsenterede ønsket om et standardbrev, hvorefter det blev drøftet. Der bliver lavet et
standardbrev, som journaliseres i elevmappen.

Orientering fra ledelsen.

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

Bente er næsten færdig med at afholde MUS-samtaler.
Vi er i gang med planlægningen af næste skoleår.
Der indgået en kommune/ kreds aftale.
Prøveplanen for 9. årgang, er nu blevet færdig.
Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.
Vi skal have taget foto af alle i skolebestyrelsen.

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

Til orientering.

Skolefest på mellemtrinnet torsdag den 11. april 2019
Besøg af gæstelærere, bl.a. fra naturskolen
Ture ud af huset, mange fra mellemtrinnet fra været i Legohouse.
Brobygning for 8. årgang, blev afhold i uge 12.
Projektopgave for 9. årgang er blevet afviklet.
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Forslag til kommende punkter.
Budget for 2019
Revidere guideliner for trivselsforum (medsendes)
Skoleårets planlægning
Præsentation af Aula
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Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 20:10
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