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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) Iben, Iben og Ellen (elevrådsrepræsentanter) 

Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Carsten Løye (skoleleder) Rasmus D. Christensen (viceskoleleder) og 

Lene Andersen (sekretær)  

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

Mødeleder: Morten 

Afbud:  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

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

Del 1 + del 2 
Håber vi kan mødes fysisk næste gang. 

2 25 min  Nyt fra almenskolen, SFO og CKR 
sendes ud inden mødet. 
 

- Status f ra byggemøde /Morten 
og Louise 

- Status covid 
- Status ForårsSFO 
- Retningslinjer for forældremøder 

og skole hjem samtaler 
- Næste skoleår planlægning / 

valgfag 
- Fravær personale og elevtal / 

Carsten 
- Nyt fra elevrådet 
- Kunstprojekt /Malene  

 

Status byggemøde: 
Fint møde.  
Legeplads – hvad kan vi få? 
Hvor meget følger med? 
Liste med hvad der er inkluderet i 
tilbuddet – er det muligt at få sådan 
en liste? 
Legeplads på dagsorden til sept. 
Søren inviteres til sept. 21 mødet. 
 
Fondsansøgninger sendt. 
(Biodiversitet.) 
 
Lifte i CKR:  Det virker som 
udfordringen er løst. 
Oplever at der bliver lyttet til vores 
bekymringer. 
 
Vi beder om at få tegningerne tilsendt. 
 
Covid – det kører som hidtil. Alle er 
tilbage. Testapparatet ok. 
Trivselsmidler fordelt. 
Ture ud af huset. 
Vi afventer de sidste udmeldinger 
vedr. 5. og 9. årgang som skal på 
lejrskole og skolerejse. 
 
SFO – opdelt. Opdelingen kræver 
meget personale. Små grupper slås 
sammen på årgangen. 
 
Skema – almindeligt skema ønskeligt. 
Udgangspunktet er få voksne på 
årgangen. 
Der kigges løbende på restriktionerne.  



Skoleåret 2020/21 Bestyrelsesmøde SUNDskolen Møde 8 
                                                                        SUNDskolen 17.00-20.00                       Dato 18/5-21 
 

 
Samme struktur i CKR. Giver fin 
tryghed. 
 
Forårs SFO 
Der rykkes lidt rundt på eleverne. Ulla 
og Randi er startet i klasserne. 
Der er udskudt klassedannelse til ca. 
jul. 
 
Der er slået en pædagogstilling op i 
Regnbuen, tidsbegrænset i 2 år. 
Medarbejder fratrådt. 
 
Virtuelle skolehjem samtaler. Afholdes 
inden udgangen af skoleåret. 
Der afholdes ikke forældremøder. 
 
Næste skoleårsplanlægning i er ønske-
fasen. 
 
Valgfag: 
8. klasserne kører videre med deres 
fag. 7. kl. årgang tilbydes. 
 
Arbejder på at nye fag i samarbejde 
med UU – bonusvalgfag. Kører ud over 
skoletiden.  
Elever har været inddraget. 
7. til 9. tilbydes fagene. 
6. årgang – nye tiltag. Vender tilbage. 
 
Personale fravær: 
Ligger lidt højere end tidligere. 
Fraværet er spedt over hele huset. 
SFO ligger dog meget fint. 
 
Elevgennemsnittet er 25.47 i 
klasserne. 
 
Elevrådet: 
Ikke noget elevrådsmøde siden sidste 
SKB møde. 
Første spadestik – det var hyggeligt og 
sjovt. Nice  
 
Kunstprojekt – intet nyt. Mødes 
onsdag. 
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Trafikgruppen 
Kaotiske forhold om morgenen, 
henvendelse fra Sundby Børnehus. 
Inviteres ind i trafikgruppen. 
Ind og udkørsel er smal. Gøres 
bredere? 
Lastbiler til børnehaven- kan de 
ændres? 
CL skriver for input og arbejdsgruppen 
mødes.  
 
2 stillinger slået op.  
SFO afholder samtaler den 28. eller. 
31. Maria deltager. 
Almen afholder samtaler den 28. Skriv 
til CL hvis man ønsker at deltage. 
 
 

3 10 min Reduceret timetal mellemtrin og 
udskoling samt CKR /RC og MR 

Udskolingen - 35 til 33 timer. 
Indskolingen - 33 til 31 timer. Bruges 
til  to-lærerordning. 
Godkendt. 
 
CKR 
26 timer i indskoling og 31 timer til 
resten af årgangene. 
Lovmæssigt ok. Overskuelige dage for 
eleverne. 
Godkendt. 
 

4 5 min Eventuelt  
 
Punkter til kommende juni møde 
Trivselsundersøgelse / nationale test 
Status og proces for SFO  
 
 

Næste møde 15/6-21. 
 
Maria tilbyder at lægge hus til 
spisning. 
Vi starter med at se byggegrunden. 
Afbud fra Malene. 
 
 
Lene har sendt datoforslag ud på 
AULA. Der er fastsat 8 datoer + 2 i 
buffer. 
Sættes i kalenderen. 
Kig på det og skriv retur til Lene. 
 
Nationale test – GBS ikke fritaget. 
Følger planen og skal være afsluttet 
inden 11.6. 
Trivsel – er i gang. Senest 1.6. 
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5 15 min  Pause (1 time i alt efter pausen)  

6 10 min  Tidsplan for arbejdet med visioner og 
værdier  

Maria og Maria deltager. 
 
Formulering af forslag til færdig vision. 
 

7 110 min Visioner og værdier  
 
Statur og videre i processen med 
skolens vision 
 
 
 

 
Arbejdsgruppe nedsat for at afslutte 
visionsarbejdet.  
Louise, Malene og Rasmus. Rasmus 
indkalder. 
Spørger Ellen, Ellen og Iben om de vil 
være med. 
 
Arbejdsgruppen sender forslag til 
endelig vision til den øvrige 
bestyrelse, og satser på at 
visionsarbejdet er færdigt inden 
sommerferien. 
 
Stort tak til Maria og Maria. 
 
Vi ses til byggebesøg og spisning den 
15.6. 
 
 

 


