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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). 

Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Carsten Løye (skoleleder) og Lene Andersen (sekretær)  

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

Mødeleder: Morten 

Afbud: Christina  

Spisning fra kl. 17.00. 
Pkt. Tid Dagsorden  

1 17.00-17.30 Velkomst og punkter til evt. 
Morten ordstyrer. 
 

 

2 17.30-17.50 Status og proces for skolebyggeri / 
Carsten/Morten 

Morten orienterede om den igangværende 
proces.  
Skolens visions- og værdi grundlag ønskes 
genbesøgt, således den strategisk kan 
skabe retning og bruges som 
styringsredskab på strukturen i 
byggeprocessen.  
Evt. proceskonsulenter udefra. 
 
Efter pressemødet mandag sendte ledelsen  
skriftlighed ud til alle personalegrupper. 
Resten af ugen vil personalegrupperne få 
en nærmere orientering. 
 
Drøftelse af skalering af CKR og almen 
området. 
 
Anbefaler at alle virker som ambassadører 
for byggeriet af den forestående nye skole. 
 
Carsten og Morten vil deltage i 
Partnerseminar i løbet af 
september/oktober.  
 
Beslutninger omkring inventarløsninger 
forventes først i 2021. 
 
Den 30.09 afholdes der møde hvor der skal 
tages stilling til hvilken version (version 1, 2 
eller 1 med tilretninger) vi ønsker. 
Det besluttedes, at hele bestyrelsen møder 
den 28/9, kl. 17.00-20.00.  
Der ønskes tegninger 1 og 2 + noter til 
mødet. Ledelsen sørger for disse. 
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Den 8/10 skal der afleveres respons på 
faglokaler. (til BoHus) Faglærere inddrages. 
Den 26/10 er der 2. møde for aflevering af 
respons. 
 
Det omkringliggende samfund inddrages 
også på et tidspunkt. 
 
Der må meget gerne arbejdes med 
Fondsansøgninger. 
 

3 17.50-18.15 Status/orientering: 

 Deltagelse i elevaktiviteter 

 Skolerejse 9. kl. 

 Skolebus 

 Covid-19 

  

Skolen har trukket sig fra elevaktiviteter 
med andre skoler. Klasserne får ubrugte 
midler med på deres klassekonto. 
Personalet deltager heller ikke i alle 
tværfaglige aktiviteter. 
 
Skolerejsen udsat. 
 
Skolebus vender ikke grundet sikkerhed. 
 
Organisering – strammet op. Mange til 
test, både ansatte og elever. 
Ønske om ekstra håndvaske. 
 
Gode forældremøder rundt omkring. 
 

4 18.15-18.25 Nyt fra almenskolen, SFO og CKR 
sendes ud inden mødet. 

 Brandkadetter CKR 
 
Nyt fra elevrådet 
 

Der har været opstartsmøde i elevråd. Svea 
er valgt til formand og Monique valgt som 
næstformand. Velkommen til begge piger. 
 
Opstart efter corona – de små ønsker 
creme til deres hænder. Svært at holde 
afstand. Generelt en god struktur og 
opstart. 
 
Bestyrelsen ønsker en melding fra 
elevrådet på: 
Hvad fungerer – hvad vil vi have mere af? 
Elevsyn – idé katalog. 
 
CKR har startet et samarbejde med 
Ungdomsskolen omkring brandkadetter 
op. 
 

5 18.25-18.40 Bevægelse i skoledagen 
Status fra arbejdsgruppen /Louise 
 

Udsættes til næste møde. 
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6  Trafikveje til nuværende og ny 
skole 
/Louise 

Trafikpolitikken må meget gerne komme 
ud på overblik på AULA. 
 
Udvalget har drøftet anbefalede skoleveje.   
(Til nuværende matrikel). 
Skolen har bedt om at få pile på 
cykelstierne.  
Vedr. skolepatruljen: Ledelsen dækker 2 
områder om morgenen sammen med 
skolepatruljen. 
Skriv til forældrene. + møderne. 
 

7 18.40-18.50 SFO/forårsSFO 
Status fra arbejdsgruppen /Tina  
 

Møde i morgen den 16/9-20. Kom gerne 
med input, gerne på mail. 
Louise, Morten THL og CL, herefter 
inviteres flere med i gruppen. 
 

8 18.50-19.00 Evt. og punkter til næste møde den  
21/10-20. 
 
Økonomi  
Gennemgang af APV 
Kvalitetsrapport 
Rundvisning. 
 
 
 
 

Inviterer Søren og Peder til næste møde. 
 
Til næste møde: 
Bevægelse i skoledagen 
Status fra arbejdsgruppen /Louise 
 

 


