Dagsorden - blad: 207
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: onsdag 27/8 2019
kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Paw Jensen

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Aske Bo Christensen, Malene Mærkedahl Pilgaard, Paw Rene
Hedegaard Jensen, Jannie Lykke Zobbe, Bente Larsson og René Stefansen
Fraværende: Casper Kandelsdorff, Vivi Rokkjær, Claus Christensen og Mikkel Just Tronhus.
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Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.
Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Elevrådet er endnu ikke konstitueret.
Status på opstart af skoleåret

Til orientering.

Skolens elevtal var i juni 540 elever fordelt på 25 klasser og i august var elevtallet 528 fordelt på 23
klasser.
Skoleåret blev i Stuer kommune kickstartet på et fælles kommunalt møde på Limfjordsskolen i uge
32, hvor Svend Brinkmann var for at holde et foredrag. Derudover havde vi på Parkskolen besøg af
Helle Noer (fra Limfjordskolen), hun var for at holde et oplæg om trafiklysmetoden.
Personale der er stoppet: Lene Kokholm, Karsten Gylling, Marianne Uhrlund Pedersen, Malene
Ulletved Vinter, Kathe Rasmussen og Ludvig Poulsen.
Personale der tiltrådt: Klaus Frøslev, Mette Brandt, Anders Gammelgaard derudover er Marie og
Line vendt tilbage fra barsel.
De sammenlagte 9. klasser er kommet godt i gang med det nye skoleår.
Legepladsvurdering

Til drøftelse

Bente orienterede om legepladsvurderingen. Noget skal ordnes nu, mens andet skal indgå i
langsigtet plan.
Budget for 2019

Til orientering

Der er et forventet underskud på ca. 2%, her er besparelser, udgifter til afgang og udgifter til
tidligere leder indregnet.
Indbydelse til Trivselsforum tirsdag
den 24. september 2019

Til drøftelse
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Eventuelt lave en folder om trivselsarbejdet, med ideer og evt. forventninger (skabe nogle rammer,
hvor der også er frihed).
Forslag til dagsorden: Ledelse og lærere i skolebestyrelsen udarbejder et forslag til dagsorden. Samt
laver et udkast til en folder.
Skolemad/ madordning

Til drøftelse

Punktet er blevet drøftet.
Orientering fra ledelsen.
•
•
•
•
•

HD 25-års jubilæum
LB sygemeldt
Dialogmøde med skoleforvaltningen den 29/8-2019
Besøg af BUU den 4/9-2019
Høringssvar på helhedsplanen – 118 sider

De generelle tilbagemeldinger i høringssvarene tilkendegiver, at der er mange positive aspekter ved helhedsplanen,
og at forslagene genkendes fra seminardagene.
Der kvitteres bredt set for, at der sættes ind med tidlig indsats gennem styrkelse af sundhedsplejen, styrket
normering i dagtilbud og fremskudt socialrådgivning.
Ligeledes er der bred opbakning til forslaget om to voksne i flere undervisningstimer og et PPR, der er tættere på
børnegrupperne.
Flere høringssvar peger samtidig på, at det kan være svært at gennemskue positive og negative konsekevenser af
helhedsplanen, når der endnu ikke er udarbejdet nye modeller for tildeling af ressourcer på dagtilbuds- og
skoleområdet.
Flere høringssvar peger ligeledes på, at der er stor usikkerhed i finansieringen af helhedsplanen, og det
problematiseres, at der tales om øget kvalitet, når der samtidig reduceres og effektiviseres på området.

Referat

Der peges på, at det forekommer modstridende, når en styrket normering og inklusionsindsats samtidig ledsages af
reduktion på ledelse, reduktion på inklusionsmidler og demografiregulering af PPR's budget.
En række høringssvar udtrykker bekymring for konsekvenserne af en ny incitamentsstyringsmodel på
skoleområdet.
Flere høringssvar problematiserer placeringen af ungdomsskolen på en folkeskole, og der henvises til, at de unge
har brug for oplevelsen af at være et andet sted end i skole.
Der er gennemgående positive tilbagemeldinger på forslaget om at styrke SSP-samarbejdet, indsatsen mod
skolevægring og oprettelsen af et heltidsskoletilbud i spor 3.
Endvidere er der bred opbakning til en nærmere undersøgelse af befordringsområdet og af organiseringen af 10.
klasse.
Flere høringssvar tilkendegiver, at forældrebetaling i dagtilbud bør følge driftsudgifterne, men der peges samtidig
på, at forslaget vil medføre en prisforskel mellem en plads i henholdsvis vuggestue og dagpleje.
Nogle høringssvar appellerer til, at finansieringsgrundlaget genovervejes, så specialundervisningsområdet,
folkeskolens inklusionsarbejde og ledelse friholdes, da det vurderes, at disse er afgørende for at indfri ambitionerne
i helhedsplanen, og at der i stedet tilføres nye penge til området. Der argumenteres for, at investeringer i tidlig
indsats og i en styrkelse af de almene fællesskaber på sigt vil føre til et lavere forbrug på særligt det specialiserede
område.

•
•
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Dagbladet interesserer sig for flytning af ungdomsskolen
Hullet i sommerferien

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.
Vi skal have taget foto af alle i skolebestyrelsen.
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Kom gerne forbi skolefotografen den 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 eller til restfotografering den 30/9
Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. Der afholdes lige nu mange forældremøder.
Der afholdes rigtig mange ture ud af huset med eleverne.
De nye lærere er faldet godt til.
Forslag til kommende punkter.
I-linjen
Evaluering af trivselsforum
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Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 19:45
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