Dagsorden - blad: 209
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: torsdag 28/11 2019
kl. 18:00 til 20:00

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Casper Kandelsdorff

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Mette Majgaard, Aske Bo Christensen, Casper Kandelsdorff, Asger Iversen,
Bente Larsson, René Stefansen, Malene Mærkedahl Pilgaard og Vivi Rokkjær

Fraværende: Jannie Zobbe, Claus Christensen, Paw Jensen og Mikkel Tronhus
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Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Elevrådet har snakket om udearealer.
De har også drøftet arrangementer, biografture, skoleblad og sidste skoledag. De arbejder i den
kommende tid videre med de gode ideer
Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring sidste skoledag for 9. årgang.
Der er ønske om mikroovne og elkedler i klasserne, elkedler er for farlige. Mikroovne drøftes med
personalegruppen, herefter vendes der tilbage med et svar.
De har også drøftet skolens kostpolitik, da de mener den er stram. De vil gerne kunne medbringe
kage engang imellem. Kostpolitikken drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.

Princip omkring videreformidle af
reklamematerialer for fritidstilbud,
aktiviteter m.m.?

Til beslutning

Bente fremlagde udkastet, som efterfølgende blev godkendt.

Budget for 2019

Til orientering

Bente fremlagde budgettet for 2019, vi har fået tilbageført nogle susmidler, derfor forventer skolen
kun at komme ud med et mindre underskud.

I-linjen og andre linjer

Til drøftelse

Arbejdsgruppen har siden sidst arbejdet videre. Bente orienterede om forløbet hidtil.
Arbejdsgruppen arbejder videre med et udkast til et grundlag for den kommende I-linjen.

Orientering fra ledelsen.

•

SSP – Forebyggende tiltag: Møde for bestyrelser
mandag d. 6. januar 2020 kl. 16.30 – 18.00 på Struer
Ungdomsskole
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Ansættelse af Johanne Villumsen i sygevikariat
Ny hjemmeside udbygget
Pædagogiske tiltag i indskolingen

Bente orienterede om SSP – Forebyggende tiltag, hvor er er møde for bestyrelser mandag d. 6.
januar 2020 kl. 16.30 – 18.00 på Struer Ungdomsskole.
Skolen har ansat Johanne Villumsen i et sygevikariat.
Der er blevet arbejdet med at udbygge skolens nye hjemmeside – www.parkskolen-struer.aula.dk
Der er blevet ansat ny kommunaldirektør i Struer.
Cepos målinger er udkommet, disse kan også findes på hjemmesiden.
Der er lærerstuderende i praktik på skolen fra uge 51 – uge 6.
Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.

Ingenting.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Der har været afholdt skolefest i udskolingen.
Skolen er på vej ind i julemåneden, med bl.a. Lucia og kirkegang.
Der er omlagt uge i uge 50 for hele skolen, med bl.a. praktik for 9. årgang.
Indskolingen har lige haft temauge med rollespil.

Forslag til kommende punkter.
Kostpolitik.
Næste skolebestyrelsesmøde afholdes i Bulderby.
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Eventuelt.

Referat

Ingenting

Til orientering.

Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.
Mødet afsluttet kl.: 19:56
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