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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). 

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: Maria Puk Hansen 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

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

Afbud fra Puk. 
 
 

2 10 min Status og proces for skolebyggeri  
 

Møde med ECG afholdt i sidste uge. Lige nu 
tales der kravspecifikation til lys og 
ventilation. 
Den 15/1 er den endelige verificering af 
projektet.  
 
Der startes op på snakken om 
udeområderne i løbet af foråret.  
 
Det samme gælder Inventar – skoleleder 
Jan fra Sophieskolen og 2 medarbejdere 
der arbejder med Ski-aftalerne 
(indkøbsaftaler) fra kommunen inviteres 
som opstart ind i snakken. Herefter 
deltager interne. 
 
God kommunikation med Søren og Peder. 
 
For enden af den planlagte cykel- og 
gangsti, etableres et udsigtspunkt hvor 
man kan kigge på byggeriet fra. Der vil 
blive opsagt plancher over byggeriet. 
 
Skolen er bevilget 750.000 til kunstprojekt. 
Malene (fra SKB) og Hanne (lærer) 
deltager. 
Løbende status fra Malene til SKB. 
 
Dialog med Sille vedr. Fonde. 

3 10 min  Nyt fra almenskolen, SFO og CKR 
sendes ud inden mødet. 
 

Nødundervisning og nødpasning. 
 
Klasserne fra 0. -  4. klasse er startet fint 
op. Ugentlige møder. Modellen virker fint. 
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Elevrepræsentanterne er enige om, at det 
er fint med undervisning efter normalt 
skema.  
Godt at få den undervisning vi skal have.  
På 9. årgang starter og slutter eleverne 
sammen (online), mens der arbejdes alene 
i mellemtimerne. Lærerne er også gode til 
at få dagen til at fungere. 
 
Også enighed om at det er hårdt at være 
hjemme. 
 
Fin balance hos både små og store. 
 
Afventer afklaring vedr. terminsprøver, 
trivselsmålingen m.m. 
 
Fokus: 
Hvordan med de sårbare børn? 
Svært at følge med, svært at være hjemme. 
Der afholdes møde onsdag, hvor der 
arbejdes på løsning med timer på skolen. 
 
Fokus på to-sprogs børn. 
 
Der opleves god balance i fagene. Der 
opleves generelt gode undervisnings-
opgaver, gode ”krav” til hjemmet og gode 
vilkår til lærerne. 
 
CKR: 
Kører næsten som normalt. Mere opdelt 
klassevis. Enkelte elever hjemme. Ca. 1/3 
af eleverne er hjemme, de store hvor det 
kan lade sig gøre samt de mest sårbare. 
Tæt kontakt til hjemmene. 
Stor fokus på hygiejne. 
Møder afholdes så vidt muligt, både fysisk 
og online. 
Diverse projekter forsøges at holdes 
kørende.  
 
Regnbuen knapt så opdelt. 
Arbejder med de bedst tænkelige vilkår. 
 
D-klasserne er på skolen. 
 
Centerchef Margit Mikkelsen deltager i 
Centerklasserådsmødet. 
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Kommer ligeledes på skolen fredag. 
 
SFO: 
30 -32 børn i nødundervisning. 
25 børn i nødpasning. 
Opdelt i årgange. 
2 til 4. er dog sammenkørt da der ikke er 
ret mange børn på de årgange. 
 

4 10 min. Nyt fra bevægelsesgruppen/ 
Louise og Rasmus 

Møde med bevægelsesvejlederne Maria og 
Birgitte. God snak om mere bevægelse i 
skolen. 
Marie og Birgitte vil deltage PLF for 
gensidig sparring. 
Vejskilte til gangarealer, opfordrer til fysisk 
aktivitet. 
Bevægelsesbåndet – ønske om større 
udbytte. Der kigges på andre skoler. 
 
Status på møde op til sommerferien. 
 
Gruppens input inddrages i skolens 
planlægning. 
Elevrådets input inddrages også i skolens 
planlægning. 

5 10 min. Status covid-19/Carsten Afventer ny udmelding fra Mette F. 
 

6 15 min. 
 

Status fra elevrådet, herunder 
skolebyggeri, info til klasserne 
 

Har fået god respons på video omkring Ny 
Skole. 
Repræsentanterne har været på besøg i de 
andre klasser; fin respons hele vejen rundt.  
Mellemtrinnet synes udeområderne så 
spændende ud.  
 
Hvad skal vi med vores videoer?  
Kunne vi få hælpe til at samm 
Der er pt. givet accept til internt brug. Der 
forsøges at indhente accept til brug ud af 
huset.  
 
Videoerne kunne f.eks. løbende lægges på 
skolens facebook. 
 
Forslag om at lægge ud på GBS` facebook 
og Folketidendes hjemmeside. 
 
 

7 10 min  Eventuelt Datoerne fastholdes. 
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Datoer for første halvår 2021: 
020221 
030321 
080421 
180521 
Alle møderne er oprettet i AULA. 
 
Punkter til kommende møder: 
Visioner og værdier  
KUP-vejledere Maria og Maria 
deltager fra kl. 18.00-20.00. 

Maria og Maria guider os igennem 2. 
runde i processen. 
Sigtet er, at vi får de første bud på 
visionen formuleret. 
 
 
Rundtur på skolen 
 

 
Alle elever og personaler kom godt på 
juleferie. Mange personaler hjemme nu. 
 
4 ”ledige” elevpladser på almen området. 
 
Kun 2 elever og 1 personale smittet med 
covid19. Alle situationer håndteret efter 
bogen. 
 
 
Næste elevrådsmåde aftales til at afholdes 
online. Det aftales med Martin. 
 
Dagsorden til møde den 2/2 udarbejdes af 
Morten, Louise og Carsten.  
 
Nyt punkt til næste møde: 
Kunstprojekt. 
 
 

 

 


