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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: Michael N og Niels Thomsen 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

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

Del 1 + del 2  
Morten byder velkommen. 

2 10 min Status og proces for SFO 
/Tina/Morten/Louise  
 

Inddragelse af personalet.  
Emner, faste værksteder i SFO. 
Personalet havde ønsker til kurser og ville 
gerne. Processen sættes i gang. 
Der hentes inspiration ude fra.  
 
Forårsbørn: Der er udarbejdet tidslinje for 
mål og indhold i perioden. 
Pjece udarbejdes. Pjecen skal indeholde 
temaer til hvad der skal arbejdes med i 
forårs SFO. 
 
Der er valgt 2 faste personaler fra SFO og 
børnehaveklasselederne er inddraget i en 
arbejdsgruppe. 
Folderen lægges på hjemmesiden. 
 
Indhold i forårsSFO bliver baseret på 
samme tråd/pædagogisk linje som almen 
skolen. 
 
Punktet tages op på et senere møde. 
 

3 20 min  Nyt fra almenskolen, SFO og CKR 
sendes ud inden mødet. 

- Tilbagemelding fra 
centerklasserådsmøde  

- Status covid 
- Status skolestartere og 

førskole 
 
Nyt fra elevrådet 
 

Almen: 
De yngste elever er tilbage, og er kommet 
godt i gang. 
 
15-20 elever inde fra 5. til 9. årgang 
mandag til torsdag. 
 
Alle klasser undervises opdelt og 
overholder restriktioner. 
 
Centerklasseråd: 
God melding fra mødet med centerchefen.  
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Oplever høj informationsniveau og lydhør 
oppe fra. Samarbejdet fremadrettet lover 
godt. 
 
Undersøger diverse løsninger vedr. driften 
af CKR i de næste par år. Samtidig virker 
det som om der er godt samarbejde med 
de øvrige skoler i kommunen. 
 
Der er mulighed for at invitere 
centerchefen ind til et møde. (Margit 
Mikkelsen) 
 
Revisitation i denne uge – fokus på 
skoleplacering. 
 
Mange elever er i skole.  Der er aftaler med 
familier hvor elever er hjemme. Løbende 
status med familierne. 
 
Skolestartere i CKR: Udfordring at starte 
1.4. Solsikken holder deres børn indtil 1.8. 
Det giver CKR bedre mulighed for at 
forberede forældre til en skolestart. I 
forvejen er der sene visitationer af nye 
elever. 
Vi vil gerne lave en permanent ordning 
med start 1.8. 
 
De første personaler er vaccineret. 
Kviktest på skolen er startet. 
 
49 elever til forårsbørn. 
 
Punkt til næste møde: Fokus på 9. kl og 
deres afslutning. 
 
Elevråd: 
Trivselsundersøgelse i klasserne. Martin og 
Carsten er inddraget.  
Processen følges op af Rasmus og Carsten, 
som samtidig sikrer at der er opfølgning på 
undersøgelsen. 
 
Valgfag – eleverne har mødtes årgangsvis 
for at tale om hvad de kunne tænke sig af 
fag. Mangler en tilbagemelding fra læreren 
omkring tid. 
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Ønske til at lave tid og rum, hvor det kun er 
elever der snakker sammen. Mere 
åbenhed. 
Det er efterhånden lidt trist at være 
hjemme. Dog opleves der en god ro til 
fordybelse og til lektielavning 
 
Kan være svært at finde motivationen hele 
tiden. Oplever flere der ikke får lavet 
lektier. Kan godt savne lidt motivation til at 
få lavet det læreren siger. 
 
Afgangsprøver – afklaring har givet lidt 
mere motivation for 9. klasserne. Enkelte 
kan føle sig lidt presset.  Lidt et chok for 
nogle af eleverne at de skal til 
afgangsprøver. 
Eleverne oplever at lærerne har strammet 
op på undervisningen efter at det er 
kommet afklaring på afgangsprøverne. 
 
Har vi midler til rådighed at lave noget for 
når vi er tilbage? 
Ja, vi har muligheder at gøre forskellige 
aktiviteter når de store også vender 
tilbage. 
Lærerne bliver informeret så snart vi 
kender rammen lidt mere.  
 
Der er løbende dialog med klasselærerne 
om eleverne på 5. til 9. årgang. 
Sårbare elever inviteret ind på skolen i 
forløb mandag til torsdag 8 til 11.30. Nye 
elever kan inviteres ind løbende. 
 
Fokus på trivsel tages med på et af de 
næste møder. 
 

4 20 min. Valgfag 2021/2022/Carsten  Valgfag i udbud udover de obligatoriske 
 
Hvad kan vi derudover tilbyde og hvad 
kunne eleverne ønske? 
Valgfag tilbydes fra 7. kl. og op. 
 
Processen sættes i gang inden for kort tid. 

5 5 min. Status skolebyggeri /Carsten  
- Kunstprojekt/Malene  

 

Der har været møde den 12.1. 
Kriterier og retningslinjer for 
Kunststyrelsen. Tidsplan er holdt op mod 
skolebyggeriet. Styregruppe nedsat. 
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Møde i styregruppen og Kunststyrelsen i 
denne uge. Kunststyrelsen kommer på 
besøg i marts 21.  
 
Kunst bliver en integreret del af landskabet 
i og omkring skolegården. 
 
Evt. elevrådsrepræsentant med i 
styregruppen? 
 
Punktet tages på et af de næste møder for 
ny status. 
 

6 105 min Visioner og værdier  
 
Opstart af skolens visioner og 
værdier/Carsten 
 
Se referat fra planlægningsmødet 
den 9/11 nederst på dagsordenen. 
 
KUP-vejledere Maria og Maria 
deltager fra kl. 18.00-20.00. 

Genlæs bilag:  
 
Arbejde med SWOT – bilag 1  
Hjemmearbejde: forbered 3 – 5 punkter til 
hvert felt.  
https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/arbejdet-med-skolens-
vision-og-strategi 
  
Læs Arbejdet med skolens vision og 
strategi fra skole og forældre 
 
Maria og Maria: 
Godt arbejde fra sidste møde. 
 
 
Introduktion af hvor langt vi er kommet og 
hvad vi skal i dag. 
 
I dag skal vi arbejde med at udarbejde 
sætninger hen i mod en vision. 
 
Gruppearbejde. 
 
Materiale sendes til Lene. Lene sender det 
samlede skriv ud sammen med referatet 
hurtigst muligt og der arbejdes videre på 
næste møde den 3.3. 
 
Morten, Louise RC og CL finder næste step. 
 
Feedback på arbejdsformen i dag? 
God proces. 
 
 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/arbejdet-med-skolens-vision-og-strategi
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/arbejdet-med-skolens-vision-og-strategi
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/arbejdet-med-skolens-vision-og-strategi
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Enighed om at hele bestyrelsen fortsætter 
arbejdet. 
 
Hvornår skal det præsenteres for 
personalegrupperne? 
På personalemødet efter den 3/3. 
Morten, Louise og Rasmus og Carsten 
aftaler proceduren 
 
Tak til Maria og Maria! 
 
 

7 15 min  Eventuelt 
 
Punkter til kommende møder: 
Rundtur på skolen 
 
 
 

Næste møder: 
030321 
080421 
180521 
 

 

 


