Dagsorden - blad: 215
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: torsdag den 26.
november 2020
kl. 18.00 til 20.00
Da det er sidste gang inden
juleferien spiser vi sammen til
mødet.

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

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

Referat
2
Referat
3

Referat

4

Sagstekst:

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

Til orientering.

Elevrådet har snakket om 9. årgangs sidste skoledag.
Budget opfølgning

Til orientering.

Bilag blev udleveret. Parkskolen kommer ud med et mindre overskud.
Påtænker at købe en Panna boldarena og lidt udsmykning til faggangen i blok 3. Derudover skal der
laves nogle plakater til ”De seks vigtige brikker”.
”De gyldne 8” Opfølgning på
arbejdet siden sidste møde, samt
opfølgning på
opmærksomhedspunkterne fra
sidste bestyrelsesmøde
•
•
•
•

Referat

Til godkendelse.

•
•

Til drøftelse

Hvad er formålet? – Trivselsfremme på Parkskolen
Hvor dybt stikker det som værktøj? – Årlige procedurer
Hvordan skal de anvendes? – Årlige procedurer
Indgår det i nogle af vores principper? – indgår i ordensregler, som revideres senere på
mødet.
Hvordan kan vi anvende det i skole-hjemsamarbejdet? – Der er udarbejdet samtaleark,
som kan bruges på årgangene.
Er der noget i omformuleringen, der er i strid med de pædagogiske principper og værdier
på Parkskolen? – nej det er der ikke

Punktet og de udleverede bilag blev drøftet. Skolebestyrelsen synes godt om arbejdet. De glæder
sig til at se det i anvendelse.
5

Til beslutning
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Revidering af princip

Referat

6

Referat

7

Referat

Princippet Parkskolens ordensregler blev revideret – bilag sendes ud med referat. Ligeledes bliver
princippet udskiftet på hjemmesiden.
Parkskolens 50-års jubilæum

Til drøftelse

Punktet blev drøftet.
Jubilæet er til september 2021.
Der skal evt. være noget for nuværende elever, nuværende medarbejdere og tidligere elever og
medarbejdere.
Måske en emneuge i forbindelse med jubilæet.
En mulighed er også ”Den store klassefest” for tidligere elever og åbent hus på skolen den samme
dag.
Punktet tages op i personalegruppen.
Covid-19

Til drøftelse

Bente orienterede om covid-19 situationen på Parkskolen.
Opdatering af hjemsendte klasser:
Onsdag den 4/11: 9. årgang – 3 klasser – en test
Torsdag den 5/11: 5. årgang – 2 klasser – test og screening (ny positiv elev mandag - udløste en ny
runde)
Fredag den 6/11: 8. årgang – 4 klasser – test og screening
Kræver lige nu pædagogisk vedholdenhed, for at holde retningslinjerne.
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Referat
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Referat
10
Referat
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Orientering fra ledelsen.

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

Bente orienterede om juleafslutningen og december aktiviteterne, som i år bliver anderledes
grundet Covid19.
Personalet skal lave Ennova undersøgelsen lige om lidt.
Bokseklubben er næsten rykket ud af boksekælderen.
Der er søgt om nye fliser mellem blok 4 og 6, TDA ser på sagen.
Intet nyt om fodgængerfeltet mellem skolen og Bulderby.
Vi får praktikanter fra Nørre Nissum Seminarium, i huset fra uge 1-6, i alt 10 studerende.
Der er lidt stigende børnetal i SFOén.
Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

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

Til orientering.

Ingenting.
Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse.
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•
Referat

12
Referat

•

Brugertilfredshedsundersøgelse, hvordan sikrer vi, at der er plads til alle elever på
Parkskolen?
Princip vedr. skole-hjemsamarbejde

Eventuelt.

Til orientering.

Der blev drøftet en forældrehenvendelse.
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl.: 20:27
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