Skoleåret 2020/21

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
SUNDskolen 17.00-20.00

Møde 4
Dato 19/11-20

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) Rasmus D. Christensen (viceskoleleder) og
Lene Andersen (sekretær)
Suppleanter: Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta
Mødeleder: Morten
Afbud:

Pkt.
1

5 min

Tid

Dagsorden
Velkomst og punkter til evt.
Morten ordstyrer.

2

10 min

Status og proces for skolebyggeri
Status og proces for trafik
Louise/Maria

Del 1 + del 2
4 byggemøder afholdt.
Der kigges på trafikken rundt på skolen.
Rum gennemgået.
Faglokaler gennemgået. Faglærere
inddraget.
Stik m.m. kommer i næste runde.
Tegninger er tæt på at være faste, så man
kan komme i gang.
Kigger fremad f.eks. i forhold til bord og
stole
Glasdøre/vinduer til klasserne? Ikke helt
fastlagt. Både for og imod glas til lokaler.
Der arbejdes på forskellige løsninger.
Praktiske løsninger diskuteres.

3

10 min

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

Trafik – fokus på;
Ind- og udkørsel til P-plads.
Blød trafik ved siden af.
Indkørsel til CKR
Taget højde for handicapforhold.
Herunder status fra arbejde med førskole
og SFO (THL)
CKR
Frikommuneforsøget i slutfasen. Interviews
med både forældre og personaler.
Frikommuneforsøget er en anden form end
f.eks. nationale test og prøver, for at påvise
elevernes proportion.
Hvordan kan vi arbejde videre med
formen?
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I CKR kigges der på tidsbegrænset
ansættelser, overflyttelser, m.m. i.f.t.
kommende elevtal på 36.
Undersøger om vi må drifte CKR elever på
nuværende matrikel.
Fokus fra Bestyrelsen fremadrettet.
SFO
Coronaopdelt i SFO1. Virker godt.
Der arbejdes med julegaver.
Sampasning i Sakskøbing
Nødpasning på Østerbroskolen.
Møde vedr. status for førskole. Der har
været møde med personalet. SFO retænkes.
Der rettes fokus på mere
værkstedsorienteret projekter.
Ros til synligheden på de sociale medier.
Almen:
Elever bliver på matriklen. Mangler lidt
aktiviteter til eleverne. Elevrådet
inddrages.
2. forløb har været på kursus i
projektbaseret arbejde i samarbejde med
Absalon.
Kontakt til Sille for hjælp til
fondsansøgninger.
Kontakt til Kasper til hjælp med videoer
omkring ny skole i samarbejde med
elevrådet.
Edison-konkurrence på 7. årgang. Gået
videre til landsdækkende finale.
Corona status: Ingen smittede.
Øver i at komme lidt ud af huset til diverse
elevaktiviteter.
4

20 min.

Økonomi, gennemgang / Heidi og
Carsten

5

15 min.

Status fra elevrådet, herunder
skolebyggeri, info til klasserne

Heidi gennemgik regnskabet.
Tak til Heidi.
Ser fornuftigt ud med et lille overskud.
9. klasserne må være inde.
7. og 8. ønsker flere halvtage.
Evt. varmelamper
Ønsker samles og vurderes.
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Julebold aflyst, udklædning i klasserne, spil
og konkurrencer i klasserne. Evt. biografen.
Slides om den nye skole. Skal ud i
klasserne.
Video udarbejdes. På AULA. Hjælp fra
Kasper.

6

105 min

Visioner og værdier
Opstart af skolens visioner og
værdier/Carsten
Se referat fra planlægningsmødet
den 9/11 nederst på dagsordenen.
KUP-vejledere Maria og Maria
deltager fra kl. 18.00-20.00.

Gerne input med retur fra klasserne.
Arbejde med SWOT – bilag 1
Hjemmearbejde: forbered 3 – 5 punkter til
hvert felt.
https://www.skoleforaeldre.dk/artikel/arbejdet-med-skolensvision-og-strategi
Læs Arbejdet med skolens vision og
strategi fra skole og forældre
Forslag til bud på visioner rundsendes til
næste møde.

7

15 min

Eventuelt
Punkter til kommende møder:
SFO gruppen (ny dato?)
Bevægelsesgruppen
Rundtur på skolen

