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Dagsorden   
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), Karin Høj (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) 

Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Rasmus Dons (Viceskoleleder), Lene Andersen (sekretær)  

Suppleanter: Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta 

 

Mødeleder: Morten 

Afbud: Lene, Mikael og Karin 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1  
17.00-17.05 

 
Velkomst og punkter til evt. 
 
Morten ordstyrer 

 
 

2  
17.05-17.20 

 
Korte punkter:  
 

 Opfølgning buskørsel – der 
arbejdes pt. på et møde 
med forvaltningen. 
Nærmere besked på 
mødet. 

 

 Opfølgning på lejrskole på 
6. årgang, GeoCenter Fyn. 
Tilbuddet var kun 
gældende i år.  

 

 Opfølgning på 
fraværsstatistik gives på 
mødet. 

 
Der er talt med de andre skoler, forvaltningen 
og busselskabet. Og vi er den eneste skole 
som oplever problemer. Rasmus, Lene og tre 
fra SB mødes med Peder Skelbo og så holder 
Peder møde med busselskabet efterfølgende.  
 
Det var et projekt som blev betalt. Derfor er 
det ikke tilvendende.  
Der er lejrskole i 5.kl. og skolerejse i 9.kl.  
Forslag til at vi går til 6.kl. lærerne og hører 
hvad man kunne tænke sig i 6.kl. for at ryste 
klasserne sammen med nye lærere. Der gives 
et lille budget til det.  
 
Carsten og Tina har været i børnehaverne og 
tale med de nye forældre til forårsbørnene. 
Der er 48 børn i distriktet. Men der kommer 
også nogen udefra.  
I CKR starter børnene først i august efter 
aftale med Solsikken og forvaltningen.  
 
Kontakt til FN´s verdensby og vi skal besøge 
dem d.18.11. Skal høre om verdensmål og se 
bygningen.  
 
Vi har booket et besøg på Nordbyskolen i 
november for ledelsen og kontoret. SB vil 
meget gerne med på besøg. En fredag kl.14 
for SB.  
 
Trafikmøde d.28.11 på forvaltningen. Louise, 
Malene og Maria.  
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Dialogmøde med BFU d.5.11. Morten deltager 
sammen med Carsten.  
Fravær:  
Det er talt i timer denne gang så det kan ikke 
samlignes med sidst. Der er lavet for almen 
skolen og CKR. Vi vil gerne se hvor vi ligger 
procent mæssigt i fravær. Hvis det kan 
omregnes i sygdom og hvor meget bruges der 
vikar.  

3  
17.20-17.30 

 
Nyt fra elevrådet  
 

Nyt fra CKR, Almen og SFO  

Elevrådet: de store er utilfredse med at de 
ikke må bruge deres scootere når der skal 
cykles. Skater ramperne: hvorfor skal de store 
have alt det udstyr på og ikke bare hjelm. 
Toiletterne: de synes at toiletterne er ulækre. 
De skal tage det med tilbage til elevrådet om 
hvad de mener der kan gøres. Boden: for lille 
udvalg og vil gerne have automaten tilbage.  
Der er ikke nogen hernede som vil eller kan 
levere mad. Både skolebestyrelsen og ledelsen 
har undersøgt det mange gange, men der er 
ikke nogen som bider på.  
Elevrådet kommer med et bud på hvad der 
skal sælges i boden og om hjernemad fra 
fødevarebanken kunne være en mulighed.  
CKR:  
Vandskaden står stadig og tørrer og nogle 
klasser er rykket i D fløjen. Det har givet en 
masse plads begge steder.  
Carsten har fortalt om nye børn i august. 
SFO: Halloween fest på torsdag. Carsten har 
fortalt om forårs SFO. 

4  
17.30-17.50 

 
Forretningsorden 
Valg til skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen har p.t. valg til 
bestyrelsen hvert 4. år hvor hele 
bestyrelsen vælges for samme 
periode. 
Forskudt valg kan afholdes hvert 2. 
år.   Prisen for afholdelse af 
skolevalg for SUNDskolen er -1.4-
19 tal - kr. 6.598,51 excl. moms. 
Prisen er beregnet ud fra skolens 
elevtal. 
Den siddende bestyrelse er valgt 
for perioden 1/8-18-31/7-22. 
Skolens forretningsorden 
vedlægges. 
 

 Skal praksis ændres? 

 
Vi beslutter at der siddes for 4 år ad gangen 
og der vælges ikke ind hvert 2. år.  
Dette slettes fra forretningsorden.  
 
Der står to steder at der er 
medarbejderrepræsentanter og 
elevrepræsentanter. Den ene slettes.  
 
Intra erstattes af AULA. 
 
Arbejdsgruppe: Morten og Maria laver et 
udkast.  



Skoleåret 2019/20 Bestyrelsesmøde SUNDskolen Møde 10 
                                                                         Lokale A1 17.00-19.00                       Dato 29. oktober 19 
 

 Revidering af 
forretningsorden. 
Arbejdsgruppe nedsættes. 

5  
17.50-18.10 

 
Principper/retningslinjer  
 

 Trafikpolitik/v Louise 

 Sikkerhedsforanstaltninger 
i forbindelse med 
transport/ture ud af huset 
Nedsættelse af 
arbejdsgruppe? 

 
Hvilket princip skal på næste 
dagsorden? 

 
 
Trafikpolitik: 
Vi rettede i arbejdsgruppens forslag. 
Arbejdsgruppen arbejder videre og vender 
tilbage i SB. De går videre med trafikplanen. 
Punktet skubbes til januar.  
Sikkerhedsforanstaltninger: 
Vi synes 6.kl. er tidligt. Og måske håndhæve at 
det først er efter cyklistprøve i 6.kl. Der 
dispenseres fra ledelsen.  
8. og 9.kl. må møde et andet sted og cykle 
derfra.  
Læreren skal altid stå til rådighed ved 
transport i 6.kl. og 7.kl.  Undtagen 8. og 9.kl.  
8. og 9. kl. må møde ind og have fri andre 
steder. Lonny prøver at samle trådene. Skal på 
SB møde d.2.12. 

6  
18.10-18.35 

 
En god start på skoledagen 0-3. 
klasse/v Tina 

Morgenmapper i klasserne. 
Åbner alle klasserne kl.7.45 i c fløjen.  
Kommunikere det ud til forældrene om vores 
tiltag. Forældrene har også et ansvar.  
 

7  
18.35-18.50 

 
Introduktion og status på GUSA 
v/Carsten 

GUSA er til for at gribe udfordringer tidligt.  
CKR børnene er født med GUSA da der er 
tværfagligt samarbejde på de børn. Der er sat 
to aftener af til personalet. Det kommer på 
igen d.2.12. 

8  
18.50-19.00 

 
Evt. 
Næste møde afholdes 2/12-19, kl. 
17.00—19.00, hvor der vil være en 
juleanretning. 

 
Louise kan desværre ikke komme d.2.12.  
Forslag til Liselund og med juleanretning. Husk 
nogen spiser ikke fisk.  
Næste møde bliver d.2.12. Måske kl.18-20.  

 


