Dagsorden - blad: 204
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag 27/2 2019
kl. 18:00 til 20:30

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Lene Kokholm, Jannie Lykke Zobbe, Bente Larsson, René
Stefansen, , Malene Mærkedahl Pilgaard (kom 18:30), Casper Kandelsdorff og Paw Rene Hedegaard Jensen.

Fraværende: Claus Christensen, Vivi Rokkjær, Mikkel Just Tronhus, Ea Thormann Nielsen og Sofus Halfdan
Christensen
Dagsorden:
1

Referat

2

Referat

3

Referat

4

Referat

5

Referat

6

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Ingenting

Ansættelse af ny skoleleder. Hvor
langt er vi? Ledelsessituationen lige
nu.

Til orientering.

Siden uge 8 har Parkskolen haft hjælp af Bente Larsson, som er blevet konstitueret som skoleleder.
Bente er udlånt fra Limfjordsskolen. Bente bliver på Parkskolen indtil der er ansat en ny skoleleder.
Ansættelsesudvalget har været igennem 1. og 2. samtale med 3 kandidater, men valget faldt ikke på
én af de tre kandidater. Derfor bliver skolelederstillingen genopslået i den nærmeste fremtid. Der
bliver denne gang tilknyttet et rekrutteringsbureau, som vil bistået i ansættelsen af en ny
skoleleder.

Budget opfølgning

Til orientering.

Bente og René orienterede om punktet. Regnskabet for 2018, ser fornuftigt ud, Parkskolen kommer
ud med et mindre underskud. Ifølge det foreløbige budget for 2019, kommer vi også her ud med et
mindre underskud. Se bilag.

Hvad vil skolebestyrelsen?

Til drøftelse. Hvilken vision har skolebestyrelsen for arbejdet i
de kommende fire år?

Der afholdes en temaaften med personalet, når den nye skoleleder er ansat, hvor der skal arbejdes
med visioner for Parkskolen. Der kan her tages udgangspunkt i nogle af nedenstående emner.
Mulige emner der kan arbejdes med: Overbygning, sundhed, sprogpolitik (trivsel), robusthed/
livsduelighed for elever og trivsel for personale.

Evaluering af mobilordning

Referat

7

Referat

8

Referat

9

Referat

10

Referat

11

Referat

12

Til drøftelse

Punktet blev drøftet. Medarbejderne oplever mobilordningen som en god ordning. Ordningen giver
færre konflikter blandt eleverne og større social engagement elever imellem.
Elevrådet har også evalueret ordningen, her 7. årgang mest positive, de ser det som en naturlig
ordning, hvorimod der hos 8. og 9. årgang, er faldende opbakning til ordningen.
Ordningen fortsætter og laves til en ordensregel, som godkendes på næste bestyrelsesmøde. Der
udsendes en evaluering til forældrene. Lene og Mette sender lærernes evaluering til René og Bente.

Helhedsplan på 0-18 årsområdet

Til orientering

Der blev orienteret om punktet.
Struer kommune arbejder lige nu med en helhedsplan for 0-18 års området. Der har været afholdt
kickoff, seminardage hvor der var fokus henholdsvis på kvalitet og råderum. Sidst har der været
afholdt dialogmøde for skolebestyrelserne, hvor fokus også har været på kvalitet og råderum. Man
kan se mere på Struer kommunes hjemmeside: http://www.struer.dk/borger/helhedsplan-0-18arige.

Orientering fra ledelsen.

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

Skolen har haft orienteringsmøde for kommende 7. klasses elever og deres forældre, herunder også
information om I-linjen. En god aften med rigtig mange besøgende, mellem 170 og 180.
Der er kommet justering af skolereform, som vi skal til at arbejde med. Valgfagene skal også justeres
for det kommende skoleår, startende med 7. årgang.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

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

Casper har været i radioen angående Skoleintraen.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Der er trivselsdag fredag den 1. marts for hele skolen, hvor de store elever har arrrangeret dag for
de små.
8. og 9. årgang skal til at skrive projektopgave.
6. og 7. årgang skal en tur på UCH.
Der er 3 arrangementer for personalet i den kommende tid.

Forslag til kommende punkter.

Trivselsforum og trivselsråd.
Budget for 2019.
Ordensregel for mobilpolitik, til godkendelse.
Justering af folkeskolereformen.

Eventuelt.

Til orientering.

Referat

Ingenting
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl: 20:00

