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Det gode skoleliv! 

Velkommen til et nyt skoleår på 

Parkskolen - vi glæder os helt vildt. 

Her i folderen kan du læse om livet 

på skolen samt finde en række 

øvrige praktiske oplysninger. 

 
I det nye skoleår har bestyrelsen 

sammen med skolens ledelse 

besluttet at sætte endnu mere 

fokus på samarbejdet mellem 

skolen og hjemmet. 

 
Vi mener, at værdier som åbenhed, 

tillid og respektfuld 

kommunikation er vigtige 

forudsætninger for det gode skole- 

hjem samarbejde. 

Det er en fælles opgave, som både 

stiller krav til skolen, forældre og 

elever. Vi tror på, at vi sammen kan 

gøre hverdagen for eleverne endnu 

bedre, også – og måske især – når 

der er udfordringer, og bølgerne 

går højt. 

 
Det håber vi, at I vil være med til at 

sikre, så det nye skoleår bliver den 

bedst tænkelige oplevelse for både 

eleverne, hjemmet og skolen. 

 

 
Til slut vil jeg minde om, at vi igen i 

år har mange spændende 

arrangementer, som vi håber at se 

jer alle til, som fx Stafet for livet, 

efterårskoncerten og vinterfesten. 

Datoerne kan findes i skolens 

kalender på Intra, og vi vil 

selvfølgelig holde jer underrettet. 

 
Velkommen til et nyt skoleår – vi 

glæder os til at se jer alle. 
 
 
 
 

 

Benjamin Bech Pedersen 

Skoleleder, Parkskolen 
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Parkskolen har følgende afdelinger. 

• Førskolegruppe: marts til juli 

• Indskoling: 0. til 3. klasse 

• Mellemtrin: 4. til 6. klasse 

• Udskoling: 7. til 9. klasse 

• SFO: 0. til 3. klasse* 

* 4. og 5. klasse kan efter behov tilkøbe 

1-5 dage i SFO’en. 

 
 

 
AKT står for adfærd, kontakt, trivsel. 

Parkskolen har stort fokus på AKT- 

arbejdet. Vi har 2 lærere som er 

ressourcepersoner på AKT området. 

AKT bruges blandt andet til klasseforløb 

og til individuelle samtaler, når det 

skønnes nødvendigt. 

AKT-teamet udgøres af Betina Jakobsen 
og Maria Quist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
projekter. Arbejdsdagene giver desuden 

hyggeligt samvær og medvirker til at 

styrke samarbejdet om børnenes 

skolegang. 

Ved indmeldelse forpligter forældrene 

sig til at deltage i mindst én arbejdsdag 

pr. skoleår. Bestyrelsen har besluttet, at 

der opkræves gebyr på 500 kr., hvis man 

ikke deltager på mindst én arbejdsdag 

årligt. 

 

Alle skolearrangementer, hvor der 

deltager elever, er alkoholfrie. Ved 

overtrædelse af dette bortvises 

vedkommende fra arrangementet, og 

forældrene informeres. 

 
 
 

Bestyrelsen indkalder ca. 3 gange årligt 

til praktisk arbejde på Parkskolen. 

Arbejdet kan både være rengøring, 

maling af et klasseværelse eller andre 

 

 

Betaling af skolepenge tilmeldes PBS via 

egen bank, og kontoret modtager 

melding herom fra PBS. Derefter 

opkræves elevbetalingen den 1. i hver 

måned i 11 måneder. 

Seneste betalingsfrist er den 5. i 

indeværende måned. Juli måned er 

betalingsfri. 

AFDELINGER 

BETALING 
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Skolens bestyrelse består af tre 

personer valgt fra forældrekredsen og 

to fra skolekredsen. Bestyrelsen 

arbejder tæt sammen med 

skoleledelsen om skolens udvikling samt 

pædagogiske og økonomiske strategier. 

Til bestyrelsesmøder deltager foruden 

bestyrelsen, skolens ledelse og 

lærerrådsformanden. 
 

 
 

 

Skolen benytter centralbiblioteket på 

Østergade i Herning. Eleverne benytter 

egne lånerkort. 

Ved kørsel indenfor skoletid benyttes 

cykelhjelm. 
 

 

Skolens cykelkælder benyttes til elever 

og ansattes cykler. Husk at låse cyklen. 

Der er opsat videoovervågning ved 

indgangen til kælderen. 
 

 

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 desuden 

ansvarlige for, at lektier bliver skrevet 

ind på skoleintra. 

For at motivere eleverne foregår der 

hvert år en konkurrence, hvor eleverne 

kan vinde penge til klassekassen 

gennem godt duksearbejde. 

 

 
 
 

Parkskolen bruger i vid udstrækning IT i 

undervisningen. 

Fra 4. klasse skal eleverne medbringe 

egen computer. 

Office-pakken stilles til rådighed for alle 

elever. 

Alle klasser vælger sin egen elevråds- 

repræsentant samt suppleant til skolens 

elevråd. 

Elevrådet vælger selv formand, 

næstformand og sekretær. Parkskolens 

elevråd kan efter aftale bringe forslag 

fra eleverne frem på lærerrådsmøder. 

Kim Valentin er tovholder for elevrådet. 

  

BIBLIOTEK 
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Parkskolen har sin egen facebookside, 

som er fyldt med information og fotos 

fra livet på skolen. Her kan både 

forældre, elever og andre interesserede 

følge med i, hvad der sker på skolen. 

Vi opfordrer alle til at ”like” siden. 
 
 
 

 

Findes på skolens hjemmeside. 
 
 
 

 

Parkskolen holder skolefester to gange 

årligt, hvor alle elever og forældre 

forventes at deltage. Der afholdes 

desuden en stor gallafest for eleverne i 

8. og 9. klasse. 
 

 

 

Parkskolen har tegnet en 

ulykkesforsikring hos Willis, som 

betyder, at eleverne er dækket på vej 

til/fra skole, i skoletiden samt ifm. 

skolearrangementer. 

Forsikringen er et supplement til 

hjemmets egen ulykkesforsikring. 

Spørgsmål vedr. forsikring rettes til 

Parkskolens sekretær. 
 

 

Skole og forældre har et fælles ansvar 

for klassens trivsel. Det er skolens 

forventning, at man også som forælder 

er bevidst om og udviser dette ansvar. 

Parkskolen har gennem årene samlet en 

række erfaringer, som kan være gode at 

tænke over, hvis bølgerne går højt, og 

klassens trivsel er udfordret af konflikter 

eller kriser. 

Her er 5 gode huskeregler: 

• Børn kan og skal selv lære at løse 

kriser og konflikter – støt dit barn i at 

gå til læreren for hjælp 

• Dit barns oplevelse er sandsynligvis 

ikke den eneste side af sagen 

• Bevar en respektfuld tone til alle 

gennem hele forløbet 

• Hav tillid til klassens lærere og til at 

de kan løse udfordringer i samarbejde 

med eleverne 

• Tag konflikten direkte med dem, det 

handler om - undgå at involvere 

andre udenforstående. 

FACEBOOK 

FERIEPLAN 

 

FORSIKRING 
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Der afholdes ét forældremøde pr. 

skoleår i hver klasse i begyndelsen af 

skoleåret. Klasselæreren indkalder. 

 
 
 

Hver klasse nedsætter et forældreråd, 

som består af mindst to forældre. 

Forældrene arrangerer to forløb for 

klassen i løbet af skoleåret, hvor 

børnene har mulighed for at hygge sig 

sammen efter skoletid. 

Mellemtrin/udskoling 

mellemtrinnet og udskolingen indkalder 

klasselæreren til forældresamtaler to 

gange årligt. 

Forældresamtaler afholdes omkring 

årsskiftet og skal være afsluttet inden kl. 

17.00. Til samtalen drøftes elevernes 

faglige og sociale standpunkt. Der er 

afsat 15 minutter pr. elev. 

Parkskolen prioriterer forældre- 

samarbejdet højt, og der er altid 

mulighed for at få en ekstra samtale, 

hvis forældrene ønsker det. 

 

 

  
 

Indskoling 

Klasselærere i indskolingen indkalder til 

forældresamtaler to gange årligt. Den 

første samtale er obligatorisk for alle, 

mens den anden samtale er et frivilligt 

tilbud. 

Der tages skolefoto af elever og klassen 

én gang årligt. 

Ifm. med synliggørelse af livet på 

Parkskolen benyttes desuden jævnligt 

billeder af skolens elever eksempelvis i 

opslag på Parkskolens Facebook-side. 

  

 

 



9  

Skolen offentliggør kun harmløse 

billeder af elever. Det afgørende 

kriterium ifm. vurdering af eventuel 

offentliggørelse er, at den afbildede ikke 

med rimelighed må kunne føle sig 

udstillet, udnyttet eller krænket, fx i 

markedsføringsførings eller andet 

kommercielt øjemed. 

Samtykke til at billeder tages og bruges 

som beskrevet indhentes hos 

forældrene ifm. indmeldelsen på skolen. 

Det er muligt at frasige sig dette 

samtykke. 

elever fra 0. klasse og til og med niende 

klassetrin. 

En gang årligt, søger bogholderen 

tilskud på forældrenes vegne. Kontoret 

informerer om dette via forældreintra. 

Skemaet skal udfyldes og afleveres på 

skolens kontor senest 31. august. Efter 

denne dato kan man ikke komme i 

betragtning til at få tilskud. 

Spørgsmål vedr. skolepenge el. lign. 

rettes til skolens sekretær. 

 

 

 
 

Fravær af én enkelt dags varighed 

aftales med klasselæreren. Flere dages 

fravær aftales med skolelederen. Ferier 

afholdes i videst mulig udstrækning i 

skolens ferier. 

 
 
 

Der er tre gårdvagter pr. frikvarter: 1 på 

gangen hos de store og 2 i skolegården. 

I frokostpausen er den ene gårdvagt i 

kantinen. 

 
 
 

Der er mulighed for at søge et beløb fra 

fripladsfonden som tilskud til 

skolepengene, samt betaling for SFO. 

Der ydes fripladstilskud til berettigede 

Parkskolen holder afgangsprøver i 

henhold til retningslinjerne fra 

undervisningsministeriet. 

I ottende klasse afsluttes det 

obligatoriske valgfag desuden med en 

årsprøve. 

I niende klasse er der en række bundne 

prøver samt nogle fag, der kan 

udtrækkes til prøve. 
 

 

Parkskolens undervisning følger 

undervisningsministeriets fælles mål. 

Fælles Mål er nationale mål, der 

beskriver, hvad eleverne skal lære i 

skolens fag og emner samt 0. klasse. 

 

 

 

 

 



10  

 

 
Parkskolen har særligt fokus på 

vigtigheden af sund kost i det daglige, 

men ved særlige lejligheder som fx 

fødselsdage må eleverne naturligvis 

gerne medbringe lidt slik eller kage i 

samråd med klasselæreren. 

Hvordan den enkelte familie ønsker at 

afholde fødselsdage i hjemmet kan 

aftales i de enkelte klasser, hvor man 

ofte også aftaler rammen for, hvad en 

gave skal koste. 

 
 
 

Forældre, der har børn skrevet op til 

førskolen på skolen, bliver kontaktet i 

september måned med svar på, om 

Parkskolen kan tilbyde plads til barnet i 

førskolen til marts. 

Førskolegruppen begynder den første 

hverdag i marts og består af de 

kommende elever til 0. klasse. 

Førskolens formål er, at 0.kl.-eleverne 

inden skolestart lærer både hinanden, 

de voksne, skolen og den daglige rytme 

at kende. Det opnås gennem både 

organiseret og fri leg, introduktion til 

læring, bevægelse og kreativitet samt 

ture ud af huset. 

Det primære mål er at skabe tryghed. 

Førskolen begynder dagen kl. 8.15 og 

formiddagens indhold planlægges af 

SFO’ens pædagoger. Om eftermiddagen 

kan eleverne deltage i skolens SFO, hvor 

der er en månedsplan for aktiviteterne. 
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senest 14 dage før afholdelse. 
 

På første skoledag skal eleverne 

medbringe skoletaske og penalhus. I 

førskolegruppen er det fint blot at 

medbringe en lille taske til vand, 

skiftesko eller lignende. 

Skoledagen starter med en fælles 

samling i aulaen. Herefter er eleverne 

sammen med deres klasse og 

klasselærer indtil formiddagspausen. 

Efter formiddagspausen er der normalt 

skoleskema. 

 

 

Kurv og stativ med glemt tøj står ved 

hovedindgangen på skolen. 

4 gange om året tømmes disse. Ikke- 

afhentet tøj sendes til genbrug. 
 

 

Skolen opfordrer alle til at orientere sig 

grundigt på skolens hjemmeside, som 

indeholder mange relevante 

informationer om Parkskolen. 
 
 

Garderoben tømmes før efterårs-, jule, 

vinter- og sommerferie. Værdigenstande 

bør ikke efterlades i garderoben. 

0. til 4. klasse har egen garderobe, der 

er placeret forskellige steder på skolen. 

 
 
 

Parkskolen opfordrer til, at alle hjem er 

repræsenteret på generalforsamlingen, 

som foregår hvert år i april. 

På generalforsamlingen giver 

skolelederen en status for skolen og 

indgivne forslag til dagsordenen fra 

forældre kan drøftes. Desuden er der 

valg til skolens bestyrelse mv. 

Forslag til generalforsamlingens 

dagsorden sendes til skolelederen 

 

 

På Parkskolen foregår idræt i skolens 

gymnastiksal eller andre faciliteter i 

Herning. 

De ældste elever anvender efter behov 

også Sportscenter Holing, Herning 

Atletikstadion, Terminalen eller DGI- 

huset. 

 TING 

IDRÆT 
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I førskolen opkræves et depositum på 

1500 kr. i oktober, der samtidig 

garanterer barnet en plads i kommende 

førskolegruppe med start i marts. 

Der betales ikke depositum ved 

indmeldelse i de øvrige klassetrin på 

Parkskolen. 

 

 
Sidste dag før jul deltager Parkskolen i 

julegudstjeneste i Herning Kirke. Man 

mødes på skolen og går samlet til 

gudstjenesten. Det aftales med 

klasselæreren, hvis man ikke kan 

komme på skolen fra morgenen og 

derfor selv finder vej til gudstjenesten. 
 
 

Eleverne er på skift kantinedukse. 

Kantinedukse hjælper med at dække op 

på bordene, rydde af, feje og tørre 

bordene af. 

 
 
 

Der gives standpunktskarakterer i 

ottende og niende klasse to gange årligt 

(november og juni). 

 
 
 

Parkskolen ønsker at sikre god tid og 

nærvær til den enkelte elev og vurderer 

derfor de forskellige klassers kvotienter 

individuelt pr. klasse. 

Som udgangspunkt er der dog op til 20 

elever i klasserne i indskolingen, 22 i 

mellemtrinnet og 24 i udskolingen. 

Ved optag af nye elever foretager 

skolens ledelse en vurdering sammen 

med den pågældende klasselærer, om 

klassen kan rumme en ny elev. 

Derfor kan nogle klasser have flere 

elever end det fastsatte 

udgangspunkt, mens andre klasser vil 

kunne lukkes for nye elever, selvom der 

er færre elever i klassen end det 

fastsatte udgangspunkt. 

Fokus er i sidste ende på børnenes 

trivsel og læring. 
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Klasselæreren har det overordnede 

ansvar for sin klasse. Klasselæreren har 

den primære kontakt til forældrene og 

sørger for at informere om, hvad der 

sker i klassen. 

Klasselærerens opgaver er blandt andet: 

• Have øje for klassens trivsel 

• Indkalde til forældremøde 

• Indkalde til forældresamtaler 

• Udsende forældrebreve 

I starten af hvert skoleår udarbejder 

klasselæreren sammen med sin klasse 

nogle kulturord, som de ønsker skal 

kendetegne deres klasse. Kulturordene 

hænges op i klassen og sendes til 

skolelederen. 
 

 

Ved indmeldelse skriver forældre under 

på, at skolens personale må køre med 

børn i private biler, hvor de sidder 

fastspændt iht. færdselsloven. 
 

Parkskolen 

Nørregade 99 

7400 Herning 
 

Skolens kontor kan træffes på tlf. 97 12 

58 33 alle dage fra 8.00–12.30 og SFO 

kan træffes på 41 77 45 56 

 
Mail: parkskolen@parkskolen.dk 

Hjemmeside: www.parkskolen.dk 

SE-nummer: 10 29 41 93 

 

 

Parkskolen har en legepatrulje, som 

består af elever fra 4. – 7. klasse, der 

har til opgave at: 

• Være forbilleder for andre elever 

• Sætte gang i leg for indskolingen 

• Inkludere børn i indskolingen 

 

 

 
For de elever som ønsker konfirmand- 

undervisning foregår undervisningen i 

Herning Kirke, som også står for 

fastlæggelse af datoer mv. 

3. klasse tilbydes desuden 

minikonfirmand-undervisning af 

Herning Kirke. 

Alle klasser er på lejrskole hvert år. 

9. klasses lejrtur er en udlandsrejse. 

Der opkræves en betaling på 140,- kr. 

hver måned, som betales sammen med 

skolepengene. Den samlede pris for 

lejrskolen er således 1.540,- kr. 

I 9. kl. opkræves det samlede beløb i 11 

rater a’ 360,- kr. 

Eventuelt overskud går til klassekassen. 

 KULTURORD 

 

 

 

 

 

mailto:parkskolen@parkskolen.dk
http://www.parkskolen.dk/
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Observeres lus på skolen kontaktes 

hjemmene i elevens klasse. 

 
 
 

Parkskolens læsevejledere tester på 

lærernes foranledning eleverne for 

ordblindhed. Derudover fungerer de 

som ressourcepersoner fx ved brug af 

støtteprogrammet CD-ord. 

Helle Søholm og Betina Jakobsen er 
skolens læsevejledere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ødelagt materiale erstattes af 

skadevolder. 
 
 

På Parkskolen medbringer eleverne 

ingen madpakker. Det klarer skolen, så 

familien kan bruge morgenerne 

derhjemme på noget andet. 

Parkskolen har eget stort køkken og 

laver sund mad til eleverne 3 gange om 

dagen, hvor børnene spiser sammen i 

skolens kantine og nyder maden og 

fællesskabet. Vi tror på at sund 

kost giver sunde børn, som lærer 

bedre. 

Det er således obligatorisk at indgå i 

skolens madordning. 

Skal barnet fritages fra ordningen, skal 

det aftales med vice- eller skoleleder 

med fremlæggelse af 

lægedokumenteret begrundelse. 

 

 

Undervisningstiden på Parkskolen er 

mobilfri for at sikre fokus i timerne. 

Det samme gælder i SFO’en. 

Samtidig hjælper denne ordning til, at 

eleverne er mere sociale med hinanden. 

Elevernes mobiltelefoner indsamles i 

begyndelse af første time og udleveres 

når skoledagen er forbi. Der kan i fx 

alternative uger laves andre regler for 

enkelte klasser. 

Hvis forældre i særlige tilfælde har 

tungtvejende årsag til at komme i 

kontakt med eleven i 

undervisningstiden, kan man kontakte 

skolens kontor. 

LUS 
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Hver morgen har en lærer morgenvagt 

fra 7.50-8.15. Morgenvagten låser 

klasserne op og fører tilsyn med 

eleverne. 
 

 

 

Optagelse i klasserne på skolen sker 

løbende, hvis skolen vurderer, der er 

plads til flere elever i klassen. 

Proceduren foregår efter følgende 

kriterier: 

• Efter henvendelse til Parkskolen, 

gennemføres en indledende samtale 

med skolelederen. 

• Skolederen drøfter anmodningen 

med klasselæreren. 

• Hvis skolen vurderer, der er plads til 

eleven, skal eleven på besøg i klassen 

i 3 – 5 dage, hvorefter skolen træffer 

endelig beslutning. 

• I den første måned kan skolelederen i 

særlige tilfælde annullere elevens 

optagelse, såfremt der opdages 

forhold, som ikke blev bragt frem i de 

indledende samtaler med skolen. 

På Parkskolen optages kun nye elever i 

en klasse, hvis det vurderes rigtigt for 

både den nye elev, klassen og skolen. 

Skolen kan også tilbyde at interesserede 

elever placeres på en venteliste, 

hvorefter skolen tager kontakt, hvis der 

opstår plads. Først derefter kan barnet 

komme på besøg i klassen. 

Førskolen 

Man kan blive skrevet op til førskole på 

Parkskolen. 

Pladserne fordeles i henhold til 

anciennitet (nummer på ventelisten), 

men med hensyntagen til flere andre 

kriterier som fx: 

• Elever, der har en søskende på 

skolen, bliver rykket foran i køen 

• Antallet af drenge og piger 

• Individuelle vurderinger såsom 

skoleparathedsvurdering eller andre 

særlige forhold 
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Der er fri parkering på skolens p-plads. 

Indkørsel sker fra Gl. Landevej. 
 

 

 

Der føres hver dag protokol i alle klasser 

i 1. lektion. 

Hver uge – på en ugedag, fastlagt for 

en periode ad gangen - er der 

fællessamling for alle skolens elever. 

Samlingen vil ofte bestå af fællessang 

samt indslag fra klasser eller lærere. Alle 

klasser har ansvar for en samling om 

året. 

 

 
 

 
Skolens præst er sognepræst Jens 

Moesgård Nielsen fra Herning Kirke. 

Tlf.: 97 12 12 56 

Mail: jcmn@km.dk 
 
 
 

 

Parkskolens område er røgfrit, hvilket 

gælder enhver form for rygning samt 

snus. Ved overtrædelse indkaldes til en 

samtale med skoleledere. Overtrædelse 

af skolens rygepolitik kan medføre 

bortvisning. 

Parkskolens SFO tilbyder forskellige 

løsninger alt efter pasningsbehov. 

Nærmere info kan fås hos SFO-lederen. 

Elever der jævnligt møder på skolen 

inden 7.50 skal tilmeldes skolens 

morgen-SFO. 

Direkte tlf. SFO´en: 41 77 45 56 

Pris: Se under skolepenge. 

 
 

Erfaringer har vist, at samtaler om 

børnenes trivsel, eller utilfredshed i 

samarbejdet mellem skole og hjem, 

fungerer dårligt, når det foregår på 

Facebook eller som besked på 

Forældreintra til en hel klasse. 

På Parkskolen opstartes enhver dialog 

om elevens eller klassens trivsel direkte 

med klassens lærere via en besked på 

Forældreintra og dialogen foregår i en 

respektfuld tone. 

I akutte og mere alvorlige tilfælde, kan 

læreren kontaktes på telefon. 

PARKERING SAMLINGER 

PROTOKOL 

 

 

 

  

mailto:jcmn@km.dk
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Skoleintra bruges til kontakt mellem 

lærerne og mellem skole og hjem. 

Lektier bliver som udgangspunkt skrevet 

ind på intra. Parkskolen forventer, at 

forældre – særligt i indskoling og 

mellemtrin – løbende holder sig 

opdateret på Skoleintra. 
 

 

 

8. klasse deltager hvert år i SkoleSkills 

konkurrencerne, som relaterer sig til 

forskellige fag og erhvervsuddannelser. 
 

 

 

Skolepengene på Parkskolen 

indeksreguleres årligt før skolestart. 

Der sker dog ingen indeksregulering for 

skoleåret 2022-2023 grundet andre 

nødvendige prisreguleringer på skolens 

madordning. 

4. klasse til 9. klasse  

1. barn: 895 kr. pr. mdr. i 11 måneder 

2. barn: 685 kr. pr. mdr. i 11 måneder 

3. barn er gratis. 

Juli er betalingsfri 

 
Parkskolens madordning  

På grund af generelle prisstigninger på 

blandt andet råvarer er madordningen 

prisjusteret fra 1. august 2022. 

Parkskolens madordning koster 575 kr. 

pr. måned i 11 måneder for det første 

barn. 

For barn nr. 2 er prisen 550 kr. pr. 

måned og for øvrige søskende er prisen 

525 kr. pr. måned. 

 
SFO eftermiddag (0-3. klasse)  

Fem eftermiddage om ugen koster 860 

kr. pr. måned i 11 måneder. 

To eftermiddage om ugen koster 590 kr. 

pr. måned i 11 måneder. 

 

 

Førskolegruppe  

Marts, april, maj og juni koster pr. mdr. 

2290 kr. inkl. Parkskolens madordning. 

Juli måned er betalingsfri. 

 
Børnehaveklasse - 3. klasse  

1. barn: 685 kr. pr. mdr. i 11 måneder 

2. barn: 465 kr. pr. mdr. i 11 måneder 

3. barn er gratis. 

Juli er betalingsfri 

SFO eftermiddag fra 4. kl. (Klub 4)  

En fast eftermiddag om ugen koster 200 

kr. pr. måned i 11 måneder. 

Dvs. at fx 3 dage koster 600 kr. pr. 

måned i 11 måneder. 

 
SFO morgen  

2 dage om ugen koster 200 kr. pr. 

måned i 11 måneder 

5 dage om ugen koster 300 kr. pr. 

måned i 11 måneder 

SKOLEINTRA 
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Parkskolen har adgang til en 

skolepsykolog, som er tildelt af Herning 

Kommune. Skolen arbejder sammen 

med skolepsykologen om børn, der får 

behov for særlig hjælp. 

 
 
 

Parkskolen prioriterer godt 

sammenhold på tværs af hele skolen. 

Derfor har skolen venskabsklasser, hvor 

de små klasser har en af de ældste 

klasser som venskabsklasse. Formålet 

med venskabsklasserne er: 

• Relationer på tværs 

• Tryghed for alle 

• Forebyggelse af mobning 

• Ansvarsfølelse overfor hinanden 

• Formidlingskompetencer 

I løbet af året, er der arrangementer, 

hvor venskabsklasserne arbejder 

sammen. 

 
 
 

Parkskolens sundhedsplejerske er Rikke 

Bjerregaard, Herning Kommune. 

 
 
 

Parkskolen følger skoletandplejens 

program. Nye elever kan forsætte hos 

sin nuværende tandlæge efter ønske. 

Eleverne bliver automatisk indkaldt til 

undersøgelse på den tandklinik, familien 

hører til. 
 

 

På Parkskolen mener vi, at test kan være 

et godt redskab. 

Den enkelte lærer vurderer, hvornår det 

er hensigtsmæssigt at teste og evaluere 

elevernes udbytte af undervisningen. 

Dette gøres løbende over et skoleår. 

Derudover er der obligatoriske test fra 

0.-9. 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 hjælper til at 

kortlægge udviklingspotentialet (hvad 

der skal arbejdes med). 
 

 

Parkskolen er som friskole underlagt 

tilsyn, som betyder, der føres tilsyn med 

skolen og dens undervisning. 

Skolens tilsynsførende er fra Herning 

Kommune, som fører tilsyn med skolen 

nogle gange om året. 

Tilsynsrapporterne findes på skolens 

hjemmeside. Parkskolens tilsynsførende 

er Niels Kristian Andersen. 

Forældre er desuden velkommen til at 

besøge klassen og overvære 

undervisningen. Dette kan aftales 

nærmere med klasselæreren. 
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Skulle man ønske at udmelde sit barn 

fra Parkskolen kontaktes skolelederen. 

Ved udmelding betales der skolepenge 

pr. løbende måned + 1. ekstra måned. 

Madpenge betales kun pr. løbende 

måned. 

Udmeldelse af skolens SFO, skal ske 

med mindst en måneds varsel til 

udgangen af en måned. 

Børn udmeldes automatisk af SFO efter 

3. klasse. 

Parkskolens ungdomsuddannelses- 

vejleder er Christian Moesgaard, som er 

tildelt af Herning Kommune. Han 

vejleder i valg af videregående 

uddannelser og har mailadressen: 

uuvcm@herning.dk 
 

 

Årsplaner for alle fag kan findes på 

Forældreintra senest 1. september. 

UDMELDELSE VEJLEDER 

 

mailto:uuvcm@herning.dk
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Parkskolens ansatte 
 
 

    

Anette Wedel 

Andersen 

Lærer 
 
 

 

Betina Neerup 

Jakobsen 

Lærer 
 
 

Chanett 

Christensen 

Støttelærer 

Anniqa Rosendal 

Haahr 

Rengøringsansvarlig 
 
 

 

Brian Duus 

Nørgaard 

Lærer 
 
 

 

Christina 

Schultz 

Lærer 

Benjamin Bech 

Pedersen 

Skoleleder 
 
 

 

Britt Ravn 

Hansen 

Pædagog 
 
 

 

David Thorsted 

Kristensen 

Viceskoleleder 

Betina Buur 

Holt 

Rengøringsassistent 
 
 

Boe 

Skaarup 

Pedelmedhjælp/rengøring 

 
 

Dorte Rie 

Larsen 

Lærer 
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Else Rønde 

Andersen 

Skolesekretær 
 
 

Jonathan 

Krüger-Iversen 

SFO-medhjælper 
 
 

 

Kim 

Valentin 

Lærer 

Gitte Kjærsgaard 

Pedersen 

Køkkenleder 
 
 

 

Julie Helene 

Andersen 

SFO-medhjælper 
 
 

Lene 

Pilgaard 

Sekretærassistent 

Helle 

Søholm 

Lærer 
 
 

Jytte Søndergaard 

Risom 

Leder SFO 
 
 

Lisbet Dam 

Kjær 

Støttelærer 

Janne Thornfelt 

Hansen 

Lærer 
 
 

Jørn 

Pedersen 

Rengøringsassistent 
 
 

Maria 

Quist 

Lærer 
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Susanne Schmidt 

Laursen 

Pædagog 

    

Mette Duus 

Nørgaard 

Lærer 
 
 

Sebastian Krüger 

Sonne 

SFO-medhjælper 
 
 

 

Susanne Schmidt 

Laursen 

Pædagog 

Niels 

Kristensen 

Pedel 
 
 

 

Simon Bøge 

Ditlevsen 

Lærer 
 
 

 

Trine Rughave 

Kjærsgaard 

Pædagog/lærer 

Pernille Skov 

Kokholm 

Køkkenassistent 
 
 

 

Simone Bay 

Villekjær Pedersen 

Lærer 

Pia Kjeldal 

Uldum 

Køkkenassistent 
 
 

Sophie Widerberg 

Hagedorn 

Lærer 
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