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Referat  
Ordinære medlemmer: Morten Janik (formand), Niels Thomsen (forældrerepræsentant), Malene Kocemba Andersen (forældrerepræsentant), 

Lonny Naja Rømer (forældrerepræsentant),Louise Bay Nielsen (forældrerepræsentant), Christina Juul (forældrerepræsentant), Maria Puk Hansen 

(forældrerepræsentant CKR), Michelle Latocha (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) Monique og Svea 

(elevrepræsentanter) Iben, Iben og Ellen (elevrådsrepræsentanter) 

Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Carsten Løye (skoleleder) Rasmus D. Christensen (viceskoleleder) og 

Lene Andersen (sekretær)  

Suppleanter: Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta 

Mødeleder: Morten 

Afbud:  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1 5 min Velkomst og punkter til evt. 
Morten ordstyrer. 
 

Del 1 + del 2 
 

2 25 min  Nyt fra almenskolen, SFO og CKR 
sendes ud inden mødet. 
 

- Status covid 
- Status ForårsSFO 
- Status på 5. til 9. klasse 

tilbagevenden 
- Status fra Revisitation CKR  
- Fokus på 9. kl og deres 

afslutning. 
- Nyt fra elevrådet 
- Kunstprojekt /Malene  

 

Covid 19: 
Generelt mere styring fra Ministeret, KL og 
Rådhuset.  0. til 4.klasse møder ind kl.  8-13 
og 5. til 9. klasse møder 8 til 13 eller 14. 
Der er max. 4 lærere i klassen. A klasserne 
møder i de lige uger mens B klasser er på 
skolen i de ulige uger. 
Der er forskel på hvilke timer der lægges i 
klasserne.  
Trivsel og socialt samvær på dagsorden.  
 
Faglokaler åbner ligeledes i denne uge.   
Hallen begynder i næste uge, klassevis. Vi 
forventer at skema holder nogle uger, og 
evt. revideret engang mere inden 
sommerferien. 
 
Opfordring til at tage en kviktest 2 gange 
om ugen til alle over 12 år, forudsat at 
forældre har givet samtykke på AULA. 
 
Testtiderne deles med de lokale 
børnehaver. 
Ingen positive svar. 
 
Trivselsmidler frigivet. Skal gå til aktiviteter 
ud af huset. Fordeles på klasserne. 
Forventer flere ture ud af huset. F.eks. 
skolerejse på 9. årgang. Tager hensyn til 
egen transport og aktiviteter udendørs. 
Kun klassevis. 
 
Husk aktiviteter på skolen fra Fritid og 
Kultur, Teater, Masken og de lokale 
sportsforeninger. 
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Blå mandag for 7. årgang lægges medio 
august for 7b og sidst i august for 7a. Det 
meldes ud til klasserne via klasselærerne. 
 
Forårs SFO 
46 elever er startet. 3 elever er blevet 
skoleudsat og 2 elever til visitation. 
Forældrene var med. Det hele foregik 
udendørs og det gik super godt. 
Skal være i skole fra kl. 8 til 13. 
Dagen er opdelt og meget struktureret. 
Der arbejdes med temaer – 14 dage af 
gangen. Temaer kan f.eks. natur, 
bevægelse, førstehjælp, mobbefri m.m. 
Der er 4 voksne med hver dag. Der 
kommer skriv hjem hver fredag. God dialog 
med forældrene. 
 
Tilbagevenden 9. klasse. 
En stor del prøver aflyst. I de fag der er 
aflyste prøver, ophøjes 
standpunktskarakteren til prøvekarakter. 
Ingen læseferie. 
Sidste skole tilrettelægges ud fra rammen 
på given tidspunkt. Det samme gælder 
gallafest og dimission. 
Skolerejse ligger i slutningen af maj og juni. 
 
Status på CKR. 
Revisitation har ikke flyttet mange elever.  
Et par enkelte elever revurderes 
efterfølgende. 
Afdelingen kigger på anden visitation i 
samarbejde med forvaltningen.  Håber at 
lande på max. 50 elever pr. 1.8. 
Der skal løbende vurderes, hvorledes vi kan 
komme ned på ca. 36 elever med 
udgangen af næste skoleår. 
 
Elevrådet 
Der har været afholdt et møde siden sidste 
SKB.  Der er arbejdet med sætningerne fra 
sidste SKB.   
 
Kunst – intet nyt. Punktet på næste møde. 
 
CKR – SKOV projekt (se – sanse – 
formidling af viden). Der er et program på 
vej i løbet af foråret.  



Skoleåret 2020/21 Bestyrelsesmøde SUNDskolen Møde 7 
                                                                        SUNDskolen 17.00-19.00                       Dato 8/4-21 
 

Der arbejdes på et møde med Søren og 
Patrick – hvor langt er vi i byggeprojektet.  
Vi finder en dato hurtigst muligt. 

3 5 min Eventuelt  
 
Punkter til kommende maj møde 
Trivselsundersøgelse / nationale 
test 
Valgfag (prøvevalg) 
Status og proces for SFO  
 
 

Fravær ligger fint. Få aflysninger. Løbende 
nye elever. Fyldt på de fleste årgange. 
 
Sommermøde med fællesspisning? 
Visioner gøres færdig. 
Morten, Louise og ledelsen finder en dato. 
 
Valgfag – i dialog med Ungdomsskolen 
 
Ønsker at blive fritaget for de nationale 
test.  
Trivselsundersøgelse skal afvikles. 
 
Husk input til dagsorden. 

4 15 min  Pause  

5 10 min  Tidsplan for arbejdet med visioner 
og værdier  

 

5 105 min Visioner og værdier  
 
Statur og videre i processen med 
skolens vision 
 
Noter fra elevråd og personalet  
 
KUP-vejledere Maria og Maria 
deltager  

 
Vision færdig til sommer. 
Arbejder i rum i 45 min. om dagens 
visionsarbejde. 
 
Feedback fra dagens møde sendes til Lene. 
 

 

 


