Skoleåret 2018/19

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
Lokale A1 17.00-18.45

Møde 7
Dato 6. marts 19

Referat
Ordinære medlemmer: Morten Janik (formand), Niels Thomsen (forældrerepræsentant), Malene Kocemba Andersen (forældrerepræsentant),
Lonny Naja Rømer (forældrerepræsentant), Louise Bay Nielsen (forældrerepræsentant), Johan Emil Thaae Vest (forældrerepræsentant), Maria Puk
Hansen (forældrerepræsentant CKR), Karin Høj (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) Sofie Krog 9b og Sabastian
Møller 8a.
Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Rasmus Dons (Viceskoleleder), Lene Andersen (sekretær)
Suppleanter: Christina Juul, Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta
Mødeleder: Carsten
Afbud: Malene, Louise, Sofie.

Pkt.
1

Tid
17.00-17.05

Dagsorden

Ref.

Velkomst og punkter til evt.

Morten, Puk, Lonny, Niels deltager fra
bestyrelsen.
Lene skriver til Malene og Louise.

Dialogmøde med BFU, skoler og
dagtilbud - VEST
Husk at reservere den 26/3-19, kl.
17.30 - 20.00
Hvem deltager fra bestyrelsen?
2
17.05-17.20

Status byggeproces,
arbejdsproces ved Morten

Der har været afholdt dialogmøde på skolen.
Referencegruppen har givet bud på hvad har vi
brug for.
3 skolebesøg som inspiration.
Lindholm og Partners skal udarbejde
byggeprogram.
Den sidste del af processen har været en snak
om at bevare flest mulige kvm i forhold til
ønsker. Bl.a. idrætshal, klasserumsstørrelser
m.m
I næste uge vil det endelige byggeprogram
komme fra Lindholm og Partners.
Fokus kommer når arkitekterne efterfølgende
kommer med deres bud på hvordan skolen skal
bygges.
Hvad skal vi forberede til den nye skole, hvad
skal vi indkøbe og have med på den nye skole?
Ad hoc arbejdsgrupper – Skolebestyrelsen
inviteres med ind i disse ad hoc arbejdsgrupper.
Vi vil igen besøge Sophieskolen fredag den
15/3, kl. 13.00-15.00.
Skolebestyrelsen inviteres med på et besøg.
Tina undersøger om den 26/4 er en mulighed.
Skolebyggeriet kommer til at indeholde en hal.
Udeområdet – kommer vi til at råde over.
Procesplan (fra Søren) afventes.
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3
17.20-17.25

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
Lokale A1 17.00-18.45

Antimobbestrategi /Carsten

Møde 7
Dato 6. marts 19

Skolen skal have en strategi.
Trivselsvejledere inddrages og kommer med
forslag. Punktet tages med på næste møde.
Kopi af folder fra sidste kursus rundsendes.
Inspiration kan findes på:
MaryFond
Stærke sammen.

4

17.25-17.45

Princip vedr. elevers fravær
/Rasmus
Udkast fra arbejdsgruppen

Elevers enkelt-fraværstimer medtaget.
Vedtaget og sende til MED.
Bilag vedr. elevers fravær.
Validiteten er ikke helt sikker.
Måden hvordan vi taster fravær tages op på
personalemøderne.
Mere valid hvis det tastet pr. time.
Fokus på elevfravær allerede i før-skolen.
Trivselsvejledere arbejder med emnet.

5

17.45-18.05

Vikarsituation /Carsten
Diverse bilag fremsendes først
på næste uge.

Oversigt vedr. vikarforbruget fordelt på indmellem og udskolingen.
Tallene er for almenskolen.
APV m.m er overholdt.
TRIO er medinddraget.
God trivsel på skolen. Der er mange andre
forhold der spiller ind, både langtidssygedom,
drypvis fravær m.m
Omsorgssamtaler, opringninger m.m. er
fokusområder.
De tilbageværende medarbejdere ekstra hårdt.
Aftale om tjenestefrihed – tages med på
personalemøderne.
Hvad kunne evt. kommunikeres ud til
forældregruppen?
Tallene tages med på mødet den 6.5 pr. 1. april.
Personalegruppen orienteres på næste p-møde.
Åbenhed og tillid ud i personalegruppen.
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6

18.05-18.20

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
Lokale A1 17.00-18.45

Skoledagens længde /Carsten

Møde 7
Dato 6. marts 19

Fredagen ville være en fin dag at gå 1 eller 2
timer før.
7. årgang er udfordret da FF er brugt til præst.
Så der ville det evt. læsebånd der skulle kigges
på.
Skolebestyrelsen støtter op om udskolingens
timetal til kommende skoleår skal være 33
timer.
2-lærerordning eller holddeling.
Misser det sociale ved lange skoledage.
Lettere at holder møde for personalet.
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde
den 6/5. (Husk CKR.)
Præsteundervisning. Ledelsen skal til møde med
præsterne, herefter evt. som punkt på et
bestyrelsesmøde.

7
18.20-18.25
8

18.25-18.40

Forplejning v/Carsten
Nyt fra elevråd, almen
undervisning, SFO og CKR

Ja tak.
Elevråd:
Spørgeskemaundersøgelse afsluttet.
Paneldebat – lærere, ledere og elever
Mobilfriskole – lærernes brug af mobil.
Alternativer til mobil – må de bruges?
Kønsopdelt toiletter på B-gangen. Bliver
evalueret før sommerferien.
Klimademonstration fredag d.15.3. Har snakket
med samfundslærerne om at deltage.
SFO:
42 børn pr. 1. april. I gang med
overleveringerne.
Bestyrelsen ønsker evaluering af førskoleforløbet.
Arb.gruppe nedsættes: THL og Morten.
Forædremøde i næste uge
Ny pædagog ansat og starter pr. 6/3.
CKR:
Centerklasserådet og Røde Kors – ungdomsliv
og klub. Forsøg startes op i april.
Nye elever til CKR. P.t 2 nye elever starter pr. 1.
april.
7 elever der stopper pr. 310719.
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Bestyrelsesmøde SUNDskolen
Lokale A1 17.00-18.45

Møde 7
Dato 6. marts 19

AT på besøg.
Evt. påbud. høje følelses- og følsomme krav til
personalet.
Almenskolen:
Indeklima – stadig udfordret af skimmelsvamp.
Evt. flytte en enkelt klasse – undersøges pt.

9 18.40-18.45

Evt.

Nykøbing Ø v/ Morten
Har bestyrelsen en holdning?
Torsdag den 14/3 - Forældrekursus – evt.
rykkes til næste den 4/4?
Fastholdes hvis ikke det kan lade sig gøre.
Hvordan gik mødet i dag?
Brug for rammer og ordstyrer.
Nyt fra …. på skrift.
Konstruktivt
Bordopstilling ok.
God stemning.
Morten er mødeleder på næste møde.

/11/3-19 lene andersen

