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Referat – afholdes på teams.  
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:, torsdag den 25/11, tirsdag den 11/1. onsdag den 23/2, torsdag den 24/3, onsdag den 20/4, tirsdag den 24/5 + 2 møder til ekstra 
møder 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

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

Afbud fra Louise. 
Afholde fysiske møder, hvis det 
tillades. 

2 15 min Status vedr. overflytning til ny matrikel 
 
Nyt fra Byggemødet den 28/10, 
opsamling vedr. tid, status og økonomi / 
Carsten 
 

Leverings udfordringer i 
byggebranchen.  
Tvivl om tidsplanen holder. 
Økonomien – byggematerialer blevet 
dyrere. 
Delt dronefilm. 
 
Besøg gerne byggepladsen. 
 
Søren P kan inviteres igen.  
 

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

- Nyt fra kontoret 
- Skolestartere pr. 1. april 22. 

Herunder prognose for de 
kommende skoleår. 

- Skolebyggeri 
- Nyt fra elevrådet 
- Kunstprojekt /Malene  

 
 

Guldborgsund kommune ramt af højt 
incidens tal.  
Tiltag såsom øget rengøring, tildelte 
områder, både inde og ude. 
 
Vi har p.t. 15-20 børn hjemme. 
Får daglige meldinger om både smittet 
elever/personaler og elever som bliver 
holdt hjemme. Test om onsdagen. Her 
er der ”fanget” en del positive. 
De respektive klasser orienteres via 
AULA. 
 
Ros til personalet. 
Conrona er lidt ”tungt” at håndtere og 
fylder meget i den daglige drift. 
 
Vi må ikke sende hele klasser hjem. 
Konsulterer hygiejneenheden dagligt. 
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4. årgang på vej hjem fra Kend Dit 
Land. 
Godt at de er kommet afsted. 
 
Meget vikardækning. 
Fravær ligger en anelse højere end 
sidste år. 
 
Endnu ikke virtuel undervisning. 
Det vurderes om vi skal i gang med 
det. 
Prøver at holde fast i det gode. Også 
de sociale aktiviteter. 
Årgangen er delt klassevis. 
 
Ekstra rengøring på 3. årgang. 
Enkeltmandsborde m.m. 
 
Uge 49 vil klassedannelse for 
skoleindskrivning være færdig. 
Orientering om skoleudsættelser m.m. 
Vi har 56 egne børn. Mulighed for at 
få 3 klasser. 
Tallet er faldende hen over de næste 
3-4 år. 
 
Oversigt over 0. til 5 årige til næste 
møde. 
 
Skole: 
IT og kontor aftaler er på plads. 
Skolemøbler (elevmøbler) aftalen ikke 
faldet på plads. Aftalen er i udbud, vi 
hjælpes på vej af Pia Arildsen 
 
Elevrådet: 
Der har været afholdt terminsprøver 
og praktik, så der har ikke været 
afholdt møde siden sidst. 
 
Kunstprojekt:  
Presseudtalelse på vej i løbet af næste 
uge. 
 
Mulighed for kunst indendørs.?  
Husk billeder til præsentation mellem 
skole og verdens Øen. 
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Trafikfolkene er også godt på vej. 

4 20 min. Status på skolens principper /Morten 
 

Revidering Princip for skole 
hjemsamarbejde. Vedlagt. 
 
Status på sygdom og fravær generelt. 
Opdateret princip for virkardækning 
vedlagt.  
 

RC deler tilpasset vikardæknings-
princip. 
Godkendt. 
Lægges ud på skolens hjemmeside. 
 
Skolehjemsamtaler: 

 Mangler vores forventninger 
til forældrenes deltagelse. 

 Samtaler kan afholdes digital. 

 Holde en rød tråd hele 
skoleforløbet. 

 Afsnittet omkring elevplaner 
tages ud. 

 Kunne minimere teksten.  

 Indføje noget omkring 
samarbejde og ikke kun 
skolehjem samtaler. 

 Mål og formål med 
skolehjemsamarbejde. 

 
Princippet tages op på et 
personalegruppen når det passer ind i 
næste dagsorden. 
Arbejdsgruppe nedsættes på næste 
møde. 
 

5 20 min Hvordan gør vi visionen levende / 
Morten 
 

Skal bestyrelsen arrangeres mere i 
personalegruppen? 
Kommunikation mere direkte med 
personalet? 
Kan evt. bruge de elevfridage omkring 
sommerferien. Hvad betyder visionen 
når vi er forældre, elever eller 
personale?? 
 
Louise, Morten og ledelsen arbejdere 
videre med idéen. 
 
Forslag til næste møde. 
 
Visionen levende – tema for dagen. 
Gerne konkrete tiltage. 

6 10 min. Takster til SFO / Morten Generelt set for dyrt i GBS kommune. 
Højt i landsgennemsnit. 
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Høre andre skoler? 
Gå til udvalget? 
Hvad får man for pengene? 
Punktet kommer på igen på et senere 
møde. 
 

7 10 min. Status SFO / Tina  Møde i SFO udvalget. 
Aktiviteter i dagligdagen. Kontakter 
Musikskolen. 
Inviterer foreninger ud og sætter 
aktiviteter i gang. 
Varierede tilbud i løbet af SFO- tiden. 
 
Hus-kunsterne. Marlene undersøger 
gerne. 
 
Husk gerne CKR med ind. 
 
Gruppen arbejder videre. 

8 10 min  Procedure til Valg til Skolebestyrelsen. 
Hvad har vi af tanker? 
Hvem genopstiller?/ Morten 
 

Nuværende bestyrelse på valg pr. 
1.8.22. 
Gang i mange spændende projekter. 
Bedre til at gøre opmærksom på hvad 
vi arbejder med. 
 
Video m.m. hvad har vi gang i. 
Få en stemme i bestyrelsesarbejde. 
Fokus på CKR 
Vægte hvad bestyrelsen gør. 
Mærkesager - hvorfor vi skal stemme 
på dem. 
 
Mulighed for at lave forskudt valg… 2 
og 4 år. 
Giver anledning til en del snak om 
fordele og ulemper… lang og 
kortsigtet. 
Ny energi ind i bestyrelsesarbejdet. 
Kontinuitet er også vigtigt. 
 
Video f.eks. april. 
Enighed om at bestyrelsen kan vælges 
(første år) 2 år og 4 år, således vil vi 
skulle afholde valg hvert 2. andet år. 
 

9 5 min. Evt.  Middelaldercenteret og Fuglsang – 
partnerskab fremadrettet. Formen 
skal aftales nærmere. 
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Tanker om spisning i januar/februar.  
 
Sommerspisning? 
 
Morten, Louise og Carsten laver 
dagsorden til næste møde. 
 
Skal Margit inviteres? 
Måske CKR rådet. 
 
Tak for i dag. 
 

 

 


