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AFDELINGER* 

Parkskolen har følgende afdelinger.  

Yngste trin: 0. til 6. klasse 

Ældste trin: 7. til 10. klasse 

SFO: 0. til 3. klasse (4. og 5. klasse kan efter be-
hov tilkøbe 1-5 dage i SFO’en) 

AKT* 

AKT står for adfærd, kontakt, trivsel.  

Parkskolen har stort fokus AKT-arbejdet. Vi ar 
2 lærere som er ressourcepersoner på AKT om-
rådet. 

AKT bruges blandt andet til klasseforløb og til 
individuelle samtaler, når det skønnes nødven-
digt. 

Parkskolen AKT-team udgøres af Betina og 
Maria 

ALKOHOLPOLITIK* 

Alle arrangementer, hvor der deltager elever er 
alkoholfrie. Ved overtrædelse af dette bortvises 
vedkommende fra det pågældende arrangement, 
og forældrene informeres.  

AMR vælges på personalemødet i april i de lige 
år, med funktionsstart d. 1.8 

AMR: DRL 

BETALING* 

Betaling af skolepenge  

Der tilmeldes til PBS via egen bank og kontoret 
modtager melding herom fra PBS – derefter 
opkræves der elevbetaling d. 1. i 11 måneder 
med senest betaling d. 5. i indeværende måned. 
Juli er betalingsfri. 

 

 

BESTYRELSEN* 

Bestyrelsen består af tre personer valgt fra for-
ældrekredsen og to fra skolekredsen. Bestyrel-
sen har det overordnede økonomiske ansvar. 

Til bestyrelsesmøder deltager foruden bestyrel-
sen, skolens ledelse og lærerrådsformanden. 

BIBLIOTEK* 

Skolen benytter centralbiblioteket. Eleverne be-
nytter egne lånerkort og skolen har til lærerbrug 
et fælles lånerkort (Findes på kontoret). 

 

COMPUTER*   

Parkskolen ønsker at IT inddrages i videst mu-
ligt omfang.  

Fra 4. klasse skal eleverne medbringe deres 
egen computer. 

Office-pakken stilles til rådighed for alle der er 
tilknyttet skolen. 

CYKELHJELM* 

Ved kørsel i skoletid benyttes cykelhjelm. 

CYKELKÆLDER* 

Benyttes til elever og ansattes cykler. Husk at 
låse cyklen. Der er opsat videoovervågning ved 
indgangen til kælderen. 

DUKSEARBEJDE* 

I hver klasse er eleverne på skift duks. Deres 
opgaver er beskrevet på et skema, som hænger i 
alle klasser. I de ældste klasser er duksene desu-
den ansvarlige for, at lektier bliver skrevet ind 
på skoleintra. 

På Parkskolen ønsker vi at motivere eleverne til 
at udføre duksearbejdet. Derfor er over hele 
året en konkurrence, hvor der kan vindes penge 
til klassekassen. 
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ELEVRÅD* 

I alle klasser fra og med 5. klasse vælges en 
elevrådsrepræsentant + suppleant. Elevrådets 
fem elever vælger selv formand, næstformand 
og sekretær. En lærer er ansvarlig for elevrådet. 
Elevrådet kan efter aftale bringe forslag fra ele-
verne frem på starten af lærerrådsmøder. 

Elevrådslærer: HS 

FACEBOOK* 

På Parkskolen bestræber vi os at have en aktiv 
facebookside. Her kan forældre, elever og andre 
der er interesseret følge med i, hvad der sker på 
skolen. Vi opfordrer alle til at ”like” siden.  

FERIEPLAN* 

Findes på hjemmesiden. 

FESTER* 

På Parkskolen afholdes der to gange årligt sko-
lefester, hvor alle elever og forældre forventes 
at deltage. 

Vi afholder desuden en gallafest for eleverne i 
8., 9., og 10. klasse 

FORSIKRING* 

Lærerne er forsikrede mod at forårsage skader på 
elever og andre ansattes ejendele. 

Eleverne – skolen har tegnet en ulykkesforsikring 
hos Willis, som indebærer, at eleverne er dækket 
på vej til/fra skole, samt i skoletiden og ved ar-
rangementer. 

Forsikringen er et supplement til forældre-
nes/barnet ulykkesforsikring. 

Ved spørgsmål vedr. forsikring kontakt skolens 
sekretær.  

 

 

FORÆLDREANSVAR, INDRA-
GELSE OG FORVENTNINGER* 

Tre gange årligt vil bestyrelsen indkalde til prak-
tisk arbejde. Det praktiske kan gælde rengøring, 
maling af et klasseværelse eller lignende. Så-
danne formiddage plejer at være hyggelige og er 
med til at styrke samarbejdet omkring børnenes 
skolegang. 

Ved indmeldelse forpligter forældrene sig på at 
deltage i en arbejdsdag pr. skoleår. Bestyrelsen 
har besluttet, at hvis man udebliver alle dage 
opkræves et gebyr på 500 kr.  

FORÆLDREMØDER* 

Der afholdes et forældremøde pr. år pr. klasse, i 
begyndelsen af skoleåret. Klasselæreren indkal-
der. 

FORÆLDRERÅD* 

Hver klasse har et forældreråd, som består af 
mindst to forældre. Forældrene arrangerer to 
forløb for klassen i løbet af skoleåret, hvor bør-
nene har mulighed for at hygge sig efter skole-
tid.  

FORÆLDRESAMTALER* 

Indskolingen: 2 gange årligt - klasselæreren ind-
kalder. Den første gang er for alle og den anden 
gang er mere som et tilbud. 

Mellemtrin-udskoling: 1 gang årligt – klasselæ-
reren indkalder. 

Der er til forældresamtaler afsat 15 minutter pr. 
elev. Til samtalen drøftes elevernes faglige og 
sociale standpunkt. 

Forældresamtaler afholdes omkring årsskiftet 
og skal være afsluttet inden kl. 17.00  

På Parkskolen prioriterer vi forældresamarbej-
det højt, og der er altid mulighed for at få en 
ekstra samtale, hvis forældrene ønsker det. 
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FOTOGRAFERING* 

1 gang årligt tages der skolefoto 

FRAVÆR* 

En enkelt dags fravær aftales med klasselæreren, 
flere dages fravær aftales med skoleleder. Vi ser 
gerne, at ferier afholdes i skolens ferier. 

FRIKVARTER* 

Der er tre gårdvagter pr. frikvarter. 1 går oppe 
på gangen hos de store. De 2 andre er ude i går-
den (ved formiddagspause – 1 i kantinen og 1 i 
gården). 

Den lærer der står bagerst på gårdvagtsplanen 
fører tilsyn oppe på gangen indenfor.  

Ved frokost er det en af de to gårdvagters op-
gave at ringe med klokken i kantinen, nævne 
hvem der er kantinedukse og sige velbekom. 

FRIPLADSTILSKUD* 

Der er mulighed for at søge et beløb fra fri-
pladsfonden som tilskud til skolepengene, samt 
betaling for SFO. Der ydes fripladstilskud til 
berettigede elever fra børnehaveklasse og til og 
med niende klassetrin. 

En gang årligt, søger bogholder tilskud på for-
ældrenes vegne.  

Kontoret informerer via forældreintra. Skemaet 
skal udfyldes og afleveres på skolens kontor se-
nest 31. august. Efter denne dato kan man ikke 
komme i betragtning til at få tilskud. 

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE 
FP9 & FP10* 

Parkskolen følger reglerne for afholdelse af af-
gangsprøverne beskrevet af undervisningsmini-
steriet. 

Skolens viceleder indkaldes sammen med andre 
skoler i området til en censorfordeling, hvor det 
besluttes hvilke skoler sender censorer til at be-
dømme de mundtlige fag. 

Skriftlige censorer tildeles skolen gennem Sko-
lestyrelsen. Beskikkede censorer tildeles skolen 
efter skolestyrelsens valg. 

I niende klasse er der en række bundne prøver 
samt nogle fag, der kan udtrækkes til prøve. 

FÆLLES MÅL* 

Parkskolens undervisning følger forenklede fæl-
les mål.  

FØDSELSDAGE* 

Skolen har en sund madordning, men ved sær-
lige lejligheder må eleverne medbringe lidt slik 
eller kage i samråd med klasselæreren. Hvordan 
man ønsker at afholde fødselsdage, kan aftales i 
de enkelte klasser. Her vil man ofte aftale et ca. 
beløb til gave. 

FØRSKOLEGRUPPE* 

Førskolegruppen starter hvert år den 1. Marts. 
Den består af de kommende børnehaveklasse-
elever. Dagen starter kl. 8.15 og formiddagene 
er planlagte af den ansvarlige pædagog. Om ef-
termiddagen kan eleverne deltage i skolens 
SFO, hvor der er en månedsplan for aktivite-
terne. 

Førskolens formål er, at eleverne inden skole-
start lærer hinanden, de voksne, skolen og den 
daglige rytme at kende. Det opnås gennem leg, 
både organiseret og fri leg, introduktion til læ-
ring, bevægelse og kreativitet, og ture ud af hu-
set. Det primære mål er at skabe tryghed. 

FØRSTE SKOLEDAG* 

Første skoledag skal eleven medbringe skoleta-
ske og penalhus. I førskolegruppen er det fint 
blot at medbringe en lille taske til vand, skifte-
sko eller lignende.                 

Skoledagen starter kl. 8.15 til en fælles samling i 
aulaen. Herefter er eleverne sammen med deres 
klasse og klasselærer indtil formiddagspausen. 
Efter formiddagspausen er der normalt skole-
skema.                         
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GARDEROBE* 

Garderoben tømmes før ferier: efterårs-,jule, 
vinter- og sommerferie. 

Værdigenstande bør ikke efterlades i gardero-
ben. 

0. til 4. klasse har sin egen garderobe, der er pla-
ceret forskellige steder på skolen. 

GENERALFORSAMLING* 

Hvert år i april afholdes generalforsamling på 
den anden sidste torsdag i måneden. Skolen vil 
gerne opfordre til at alle hjem repræsenteres. 

Indkomne forslag afleveres/sendes til skolele-
der senest 14 dage før afholdelse. 

Ansatte er velkomne til at deltage.  

GLEMTE TING* 

Kurv og stativ med glemt tøj står ved SFO. 

4 gange om året tømmes disse, og ikke afhentet 
tøj sendes til genbrug.  

HJEMMESIDEN* 

På hjemmesiden kan der findes relevante infor-
mationer om Parkskolen. Vi opfordrer alle til at 
orientere sig grundigt på hjemmesiden, da 
mange oplysninger kan findes der. 

IDRÆT* 

På Parkskolen foregår idræt i skolens gymna-
stiksal eller ved brug af faciliteter i Herning. 

De ældste elever vil efter behov anvende Ho-
ling eller DGI-huset. 

INDMELDELSE* 

Depositum: 

Ved indmeldelse af barn på Parkskolen, skal der 
ikke betale et indmeldelsesgebyr eller deposi-
tum.  

I førskolen vil der dog i løbet af oktober må-
ned, året før skolestart, blive opkrævet et depo-
situm på 1500 kr., der samtidig garanterer bar-
net en plads i kommende førskolegruppe, der 
typisk har opstart i marts måned.  

JULEGUDSTJENESTE* 

Sidste dag før jul deltager vi i julegudstjeneste i 
Herning Kirke. Man mødes på skolen kl. 7.30 
og går samlet til gudstjenesten. Hvis man af en 
eller anden grund ikke kan komme på skolen 
om morgenen, men går direkte til gudstjene-
sten, aftales dette med klasselæreren. 

KANTINEDUKSE*  

Eleverne er på skift kantinedukse. Kantineduk-
senes opgaver er bl.a. at hjælpe med at rydde på 
og af bordene. Derudover skal de feje og tørre 
borde af. 

Ansvarlig for kantinedukseplan: DRL 

 

KARAKTER* 

Der gives standpunktskarakterer fra ottende 
klasse. Disse gives i ottende, niende og tiende  
klasse to gange årligt (November og Juni) 

KLASSEKVOTIENT* 

Parkskolen har ikke en bestemt klassekvotient. 
Bestyrelsen har vedtaget at udgangspunktet for 
klassekvotienten er 20 elever i indskolingen, 22 
i mellemtrinnet og 24 i udskolingen. 

Ved optag af nye elever foretager skolens le-
delse en vurdering sammen med den pågæl-
dende klasses klasselærer, om klassen kan 
rumme en ny elev. 

Nogle klasser rummer 18 elever andre kan 
rumme 24 elever. 
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KLASSELÆRER* 

Klasselæreren har det overordnede ansvar for 
sin klasse. Klasselæreren har den primære kon-
takt til forældrene og sørger for at disse holdes 
informeret om, hvad der sker i klassen. Klasse-
læreren deltager i RCM. 

Klasselærerens opgaver er blandt andet. 

Indkalde til forældremøde 

Indkalde til forældresamtaler. 

Udsende forældrebreve  

Have øje for klassens trivsel 

KONTAKT* 

Skolens kontor  

tlf. 97 12 58 00   åbningstid fra 08.00 – 12.30    

Nørregade 99 

7400 Herning 

www.parkskolen-herning.dk 

E-mail : parkskolen@parkskolen-herning.dk 

SE nr. 10 29 41 93 

KONFIRMANDUNDERVISNING* 

Foregår i Herning kirke fra kl. 08.00 til 10.00 
tirsdag morgen for de elever som vil følge kon-
firmationsundervisningen.  

Konfirmationen ligger som regel den første 
søndag efter påske hver år. 

Klasselæreren sender telegrammer til konfir-
manden og til ungdomsvelsignelserne. 

3. klasse tilbydes minikonfirmantundervisning 
af Herning Kirke. 

 

 

KULTURORD* 

I starten af hvert skoleår, udarbejder klasselære-
ren sammen med sin klasse, nogle kulturord, 
som de vil skal kendetegne deres klasse. Kultur-
ordene hænges op i klassen og sendes til skole-
lederen.  

KØRSEL* 

Ved indmeldelse skriver forældrene under på at 
skolens personale må køre med børn som sid-
der sikkert i private biler – efter færdselslovens 
regler. 

LEGEPATRULJEN* 

Facts om legepatruljen 

 Legepatruljen består af elever fra 4. – 7. 
klasse. 

 Er med til at sætte gang i legen for ind-
skolingen. 

 Inkluderende for alle i indskolingen. 
 Faste teams med en legevagt i ugen. 
 Minikursus i præsentation af lege på 

skolen af Legepatruljens leder. 
 Er forbilleder for andre. 
 Alle i Legepatruljen er med til at gøre en 

forskel for andre elever på din egen 
skole. 

Det er et utroligt værdifuldt arbejde, som lege-
patruljen udfører. De skal opmuntres og fast-
holdes.  

LEJRSKOLE* 

Eleverne kommer på lejrskole i 2. klasse, 5. 
klasse, 7.klasse, 9. klasse og 10.klasse. Eleverne i 
9. og 10. kommer på en udlandsrejse. Der til-
lægges et beløb hver måned (140 kroner) som 
betales sammen med skolepengene det år, ele-
ven skal på lejr. Samlet pris for lejrskole, 1540 
kroner. 

I 9. kl. opkræves det samlede beløb i 3 rater 
(2270)+et depositum på 3000 kr.///skal æn-
dres til . 
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I 10. klasse betales der et månedligt beløb på 
2995 af 11 måneder, der dækker udgifterne til 
begge udenlandsturer – herunder kost og logi 
mm. 

LUS* 

Observeres lus på skolen kontaktes hjemmene i 
elevens klasse. 

LÆSEVEJLEDER* 

Helle S og Betina er læsevejledere.  

Læsevejlederne tester på lærernes foranledning 
eleverne for ordblindhed. Derudover fungerer 
de som ressourcepersoner fx ved brug af CD-
ord 

MADORDNING* 

På Parkskolen er det obligatorisk at indgå i sko-
lens madordning. Skal barnet fritages fra mad-
ordningen, skal der afleveres lægedokumenteret 
begrundelse. 

Dette aftales med vice – eller skolelederen. 

MATERIALER OG INVENTAR* 

Ødelagt materiale erstattes af skadevolder. 

MOBILTELEFONER*  

Parkskolen har fra skoleåret 2015/16 valgt, at 
undervisningstiden er mobilfri. Vi mener, at det 
giver et bedre fokus i timerne, og samtidig er 
eleverne mere sociale med hinanden.  

Elevernes mobiltelefoner indsamles i begyn-
delse af første time og udleveres når skoledagen 
er forbi. Der kan i fx alternative uger laves an-
dre regler for enkelte klasser. 

MORGENVAGT* 

Hver morgen er der en lærer, der er morgen-
vagt fra 7.50-8.15. Morgenvagtens opgave er at 
låse klasserne op og føre tilsyn med eleverne. 

OPTAGELSE PÅ PARKSKOLEN* 

Optagelse i klasserne på skolen sker løbende, 
hvis der er ledige pladser. Optagelserne sker i 
henhold til følgende kriterier: 

- Ved henvendelse til Parkskolen, skal der 
gennemføres en samtale med skolelede-
ren, der drøfter dette med klasselæreren.  

- Herefter skal eleven på besøg i klassen i 
mindst 2 – 5 dage. 

- Herefter træffes en endelig beslutning.  
- Den første måned betragtes i princippet 

som en prøve-måned – skulle noget helt 
uventet ske eller opdages noget, som 
har karakter af, at situationen opleves 
signifikant anderledes, kan skolelederen 
annullere elevens optagelse på skolen. 

Grundlæggende betyder det meget for skolen, 
at der kun optages nye elever i en klasse, hvis 
det skønnes, at det er den rigtige beslutning for 
både eleven, klassen og skolen.  

Er der ikke pladser i en klasse, kan barnet blive 
placeret på en venteliste, og skolelederen vil 
tage kontakt såfremt, at der skulle opstå en le-
dig plads. Først derefter kan barnet komme på 
besøg 

Førskolen: 

I forhold til pladser i førskolen, kan man ikke 
reservere pladser, men derimod skrive sig op. 
Pladserne fordeles derefter i henhold til ancien-
nitet – nummer på ventelisten. Dog indtænkes 
følgende kriterier: 

- Søskendegaranti – har man en søskende 
på skolen, bliver man rykket foran i 
køen. 

- Antallet af drenge og piger. 
- Individuelle vurderinger – skolepara-

thedsvurdering eller andre særlige for-
hold omkring eleven. 
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PARKERING* 

Der er fri parkering på begge p-pladser ved sko-
len. 

PROTOKOL* 

Der føres protokol i hver klasse, i 1. lektion, 
hver dag året rundt. Protokollerne afleveres in-
den sommerferien til skolelederen. 

PRÆST* 

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen 

Herning Kirke 

Tlf. 97 12 12 56    e-mail : jcmn@km.dk 

 

RYGEPOLITIK* 

Parkskolens område er røgfri. Ved overtrædelse 
af dette, indkaldes til en samtale med skolelede-
ren. Snus er heller ikke tilladt i skoletiden. 

 

SAMLINGER* 

Hver fredag har vi fælles samling for alle sko-
lens elever. Samlingen vil ofte bestå af et par 
sange, indslag fra klasser eller lærere. Alle klas-
ser har ansvar for en samling om året.  

SFO* 

Parkskolens SFO tilbyder forskellige løsninger 
alt efter pasningsbehov. Ønskes dette uddybes 
kontaktes SFO-lederen. Elever der konsekvens 
møder på skolen før 7.50 skal tilmeldes skolens 
morgen-SFO. 

Direkte tlf. SFO´en :  41 77 45 56 

Pris se under skolepenge. 

SKOLE-HJEM SAMTALER* 

Se Forældresamtaler* 

SKOLEINTRA*  

Skoleintra bruges til kontakt mellem lærerne og 
mellem skole og hjem. Lektier indskrives på 
intra. 

SKOLESKILLS* 

8. klasse deltager hvert år i SkoleSkills, sammen 
med klasselæreren.  

SKOLEPENGE* 

Førskolegruppe :  

Marts, April, Maj og juni koster pr. mdr. Kr. 
2290,00. Mad er inkluderet i prisen 

Juli mdr. er betalingsfri 

Børnehaveklasse til og med 3. klasse 

1. barn      kr. 685,00 pr. mdr. i 11 måne-
der 

2. barn      kr. 465,00 pr. mdr. i 11 måne-
der 

3. barn er gratis 

Fra 4. klasse til 9. klasse : 

1. barn     kr. 895.00 pr. mdr. i 11 måneder 
2. barn     kr. 685,00 pr. mdr. i 11 måneder 
3. barn er gratis 

Juli er betalingsfri 

Der opkræves separat for de klasser, der skal på 
lejr i indeværende skoleår. 

 

Mad 

Maden koster 495,00 pr. måned pr. barn i 11 
måneder. 

SFO 

Tilmelding til skolens leder eller SFO leder. 

Udmelding: Skriftlig med betaling for indevæ-
rende måned + næste måned. 
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Eftermiddage til og med 3. klasse : 

 Fem eftermiddage om ugen koster kr. 860,00 
pr. måned i 11 måneder. 

 To eftermiddage om ugen koster kr. 590,00 pr. 
måned i 11 måneder. 

Eftermiddage fra 4. klasse. 

En fast eftermiddag om ugen koster kr. 200,00 
pr. måned i 12 måneder. Dvs. at fx 3 dage ko-
ster 600 kr. pr. måned i 12 måneder.  

Morgen SFO 

2 dage om ugen koster 200,00 pr. måned i 11 
måneder 

5 dage om ugen koster 300,00 pr. måned i 11 
måneder 

SKOLEPSYKOLOG* 

Skolepsykologen holder sammen med skolens 
ledelse ressourcecentermøder på Parkskolen ca. 
hver 6 uge. Lærere kan deltage efter behov. 
Hvis en elev skal vendes på mødet, drøftes 
dette med skolens ledelse. Der skal udfyldes et 
skema, og forældrene skal give samtykke.  

SKOLEVEN* 

Parkskolen prioriterer, at vi har et godt sam-
menhold på tværs af hele skolen. Vi arbejder 
med venskabsklasser, hvor de små klasser har 
en af de ældste klasser som venskabsklasse. I lø-
bet af året, er der arrangementer, hvor ven-
skabsklasserne arbejder sammen. 

Formålet med venskabsklasser er: 

 Relationer på tværs. 

 Tryghed for alle. 

 Forebyggelse af mobning. 

 Ansvarsfølelse overfor hinanden. 

 Formidlingskompetencer.  
 

SUNDHEDSPLEJERSKE* 

Mette Kristensen, Herning Kommune 

TANDPLEJEN* 

Parkskolen følger skoletandplejens program. 
Eleverne kan forsætte hos den tandlæge han el-
ler hun har i forvejen, da eleverne kommer fra 
et bredt område. Barnet bliver automatisk ind-
kaldt til undersøgelse på den tandklinik, fami-
lien hører til. 

TEST* 

På Parkskolen mener vi, at test kan være et godt 
redskab. Den enkelte lærer vurderer, hvornår 
det er hensigtsmæssigt at teste og evaluere ele-
verne udbytte af undervisningen. Dette gøres 
løbende over et skoleår. 

Derudover har vi obligatoriske test fra 0.-10. 
klasse, hvor vi tester i matematik (MG-test) og i 
Dansk (ST-prøverne).  

Tests vil i udgangspunktet ligge i starten af et 
skoleår, da det giver testen et udviklingspotenti-
ale (hvad skal vi arbejde med fremadrettet) 

TILSYN* 

Parkskolen er som friskole underlagt tilsyn. Det 
betyder at der skal føres tilsyn med skolen og 
dens undervisning. 

Vores tilsynsførende er fra Herning Kommune, 
og kommer og fører tilsyn med skolen nogle 
gange om året.  

Derudover har forældrene også tilsynspligt og 
det betyder, at forældre er velkomne til at 
komme og overvære undervisningen. Vi beder 
om at de kontakter klasselæreren og aftaler 
hvornår det kan passe.  
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UDMELDELSE* 

Ønsker man at udmelde sit barn fra Parkskolen, 
skal skolelederen kontaktes. I henhold til øko-
nomi betales der skolepenge pr. løbende måned 
+ 1. ekstra måned, dog skal der kun betales 
madpenge pr. løbende måned. 

Udmeldelse af skolens SFO, skal ske med 
mindst en måneds varsel til udgangen af en må-
ned.  

Børn udmeldes automatisk af SFO efter 4. 
klasse. 

UU VEJLEDER* 

Christian Moesgaard 

uuvcm@herning.dk  

ÅRSPLANER* 

Der laves årsplaner i alle fag. Årsplaner lægges 
på intra senest 1. september.  

 

 

 

 


