Skoleåret 2021/22

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
SUNDskolen 17.00-19.00

Møde 4
Dato 23/3-2022

Referat 23/3– afholdes med fysisk fremmøde.
Ordinære medlemmer: Morten Janik (formand), Niels Thomsen (forældrerepræsentant), Malene Kocemba Andersen (forældrerepræsentant), Tina
Planeta (forældrerepræsentant), Louise Bay Nielsen (forældrerepræsentant), Christina Juul (forældrerepræsentant), Maria Puk Hansen
(forældrerepræsentant CKR), Michelle Latocha (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) Ellen og Kalle
(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:, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta
Mødeleder: Morten
Afbud:
Møderækkefølge: onsdag den 23.3 , Opstillingsmøde torsdag den 24/3, onsdag den 20/4, tirsdag den 24/5 + 2 møder til ekstra møder

Pkt.
1

Tid
5 min

Dagsorden
Velkomst og punkter til evt.

Morten byder velkommen.

Morten ordstyrer.
2

30 min.

Status CKR
 Revisitation uge 8, skalering af
elevantal/ Margit og Mikael

God proces – gode revisitationer.
Bevægelsen i antallet af elever bedre
end forventet.
Inden så længe skal dialogen med
familierne i gang.
For at løfte opgaven med
nedskaleringen af CKR elever arbejdes
der med et nyt udviklingscenter.
Vi regner med at der pr. 1/8 vil være
43-44 elever (inkl. skolestartere) i CKR.
Økonomien bag er den samme i begge
modeller. (Udviklingscenter / CKR).
Enkelte medarbejdere har meldt at de
gerne vil med. Personalegruppen har
følt sig hørt i processen.

3

30 min

Status vedr. overflytning til ny matrikel
Nyt siden sidst - tid, status og økonomi
/ Søren og Carsten

Der arbejdes løbende med forskellige
løsninger.
Byggeriet er godt i gang. Kører efter
planen både inden- og udendørs.
Er udfordreret på at modtage
materialer.
Afleveringsdato den 4.11. – udskydes
62 dage. Varsler dagbøder.
Økonomien – 151. mill. holder indtil
videre.
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Kunstprojektet:
Mykorinten – Verdens Øen
Svampespore, bæredygtighed i
stenene. Kunsterne vil lære eleverne
hvordan de kan være med til at lave
stenene.
Registrering af GPS-koordinatorer
hvor sporerne er indsamlet.
Økonomi holdes.
Næste møde i maj.
Overvejelser omkring ”kunst ind i
bygningen”.
Kunst i trafikken – kunne være et
fremtidig projekt.
Rundvisning for bestyrelsen?
Ingen kompromis grundet højere
priser i materialer.
Anmodning om udvidelsen af
skolebyggeriet med yderligere 50 mill.
kr. blev taget til efterretning i Børn og
skoleudvalget. Sendes videre til
godkendelse i det politiske system.
Problematik i forhold til mange elever
de næste år. Mange processer er i
gang hele tiden.
Tak for involvering/indblik til Margit
og Søren 
4

15 min

Nyt fra almenskolen, SFO og CKR
sendes ud inden mødet.
-

Status inventaraftale
Orientering af igangværende
projekter
Nyt fra elevrådet
Kunstprojekt /Malene
Trafikmøde

Tina har tidligere udsendt et skriv fra
SFO.
66 skolestartere pr. 1.4.
Lokalerokering i indskolingen, så
forårsbørn får lokale bagest i C-fløjen.
Det vil være et fast team omkring
forårsSFO, med 2 faste i hver gruppe.
En enkelt fra Den røde skole flytter
med.
Brobygning med børnehaverne.
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2. klasserne flytter over i SFO2.
Pres på lokaler –på næste møder.
(I perioden med Forårsbørn)
 Forårs SFO Konceptet
 Driftsvilkår
Ansat ny børnehaveklasseleder pr.
1/8.
CKR
Forsinket skolestart i CKR.
3 skolestartere og 1 som starter på
anden årgang.
Planlægningen i gang.
Driftsunderskud i CKR, forsøger at
arbejde på gode løsninger.
Der er nedsat projektgrupper på tværs
af hele skolen der arbejder med
forskellige projekter.
Der arbejdes blandt med biodiversitet
og sang, musik m.m.
Almenskolen
Planlægningen af næste skoleår
afventer det årlige møde omkring
ressourcer (afskedigelser, forflyttelser
m.m.) Der er ubalance i økonomien,
personalet er orienteret hele vejen
rundt.
Stillinger må ikke slås op i tidsrummet
hvor vi afskediger og forflytter.
Vi er med i PISA undersøgelsen på 9.
årgang.
I gang med forberedelse af
afgangsprøverne. Afgangsprøver er
igen i år reduceret i antallet.
Årskarakterer ophøjes.
Arbejdet vedr. kantinedrift på den nye
skole i gang.
På som punkt på et kommende møde.
Åbning af ny skole – som punkt på et
kommende møde. Flyttes til de nye
skoleår.
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Elevråd
Bekymring i udskolingen – overskrider
hinandens grænser.
Kampagne eller andet tiltag??
Tages i elevrådet og på 2.
forløbsmøde.
Opfølgning til næste møde.
Udbud af skolemøbler.
Ikke afgjort endnu. Men en god
proces. Der var 4 udbydere.
Trafikmøde i morgen.
Tilbage efter corona. Lidt fra
normaldrift. Virker lidt svært at
komme i gang m.m.
5

15 min.

Proces for princip vedr. skole-hjem
samarbejde
 Tilbagemeldinger fra
personalemøder

Skal alle fag skal være en del af
skolehjemsamtalen?
Rasmus kommer med forslag til næste
møde.

6

20 min.

Opfølgning på hvordan gør vi visionen
levende / Morten og Louise
Dato fastsættes, uge 26 mandag til
onsdag kan bruges.
Workshop med personalet før/efter
sommerferien, program – hvor langt er
vi kommet

Tirsdag i uge 26 (28.6. 10.00 til 14.00)
Er tidsrummet nok?
Evt. på Middelaldercenteret eller
Fuglsang.
Inviterer Karina Sauer til møde vedr.
oplæg til dagen. Husk at invitere både
den gamle og nye bestyrelse.

7

5 min.

Evt.
Input til de næste møder:

Kunst i trafikken – kunne være et
fremtidig projekt.

Sommerspisning
Udeområderne / Sille
Status SFO / Tina
Hus-kunsterne – Marlene undersøger.
Nedsættelse af arbejdsgruppe for Princip
for skole hjemsamarbejde
 Princippet tages op på
personalemøde den 23/3

Rundvisning for bestyrelsen?
Booke Patrick.
Opstillingsmøde torsdag den 24.3
Morten og Maria stopper.
Opfordrer Forældrerådene til at lave
noget socialt i klasserne.
Skolefest

