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SUNDskolen vil være en ambitiøs skole hvor vi vægter medinddragelse og tør gå forrest 

Referat 26/10-2022 – møde 2 

  
Ordinære medlemmer: Louise Bay Nielsen (formand), Niels Thomsen (formand), Anne Bundgaard (forældrerepræsentant), Casper Schneidereit 

(forældrerepræsentant), Claus R. Hansen (forældrerepræsentant), Sabrina Christensen (forældrerepræsentant) Anders Enevoldsen 

(forældrerepræsentant CKR), Michelle Latocha (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) (elevrepræsentanter) 

Malene Kocemba Andersen (1. suppleant forældrerepræsentant) 

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

Lene Andersen (sekretær)  

Suppleanter i prioriteret rækkefølge: Malene K. Andersen, Peder W. Clausen, Tobias S. Frederiksen og Emil K. Nielsen.  

Mødeleder: 

Afbud: 

Møderækkefølge:   26.10, 29.11, 12.1, 28.2, 29.3, 2.5, 14.6  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1 5 min Velkomst og punkter til evt. 
 
 

Besøge den nye skole, fredag kl. 
14.00. CL og Lene finder et par nye 
datoer. 
 
Casper og Sabrina deltager i 
Landsmødet.  

 

2 10 min. Arbejdet i den nye skolebestyrelse v/ 
LBN/NT 

 Fælles bestyrelsespostkasse + tekst 
LBN/NT 

 Evaluering af møderne, herunder 
mødeformen. 

 Henvendelse fra bestyrelsen i 
Eskilstrup LBN/NT  

 Nyt socialt arrangement NT 
 

Orientering og drøftelse  
 
Input til opslag vedr. 
fællespostkassen, senest fredag uge 
44. Sendes til Louise eller Niels. 
 
God ide at spise først. Evt. elever fra 
7. eller 9. der laver maden. 
 
Fælles forum for bestyrelserne, der 
findes en gruppe på Facebook. 
Link til gruppen sendes til gruppen. 
 
Nyt socialt arrangement den 29.11, 
starte kl. 16.00. Kort dagsorden med 
socialt indhold. 
 

3 20 min Nyt fra almenskolen, SFO, CKR og elevrådet 
sendes ud inden mødet / CL 

 Orientering fra ledelsen 
- Opfølgning personalefravær 

korrigeret for langtidssyge  
- Meddelelsesbogen / RC  

https://www.uvm.dk/folkeskole
n/test-evaluering-og-
skoleudvikling/meddelelsesbog 

- Skolestartere 23 
 

CKR 
I gang med at udarbejde HUP`per. 
Revisitation i uge 2.  
 
CKR i Legejunglen fredag op til 
efterårsferien. 
 
Ansat en medhjælper.   
 
SFO  
Halloween fest på mandag. 
Bevægelsesvejlederne i gang med 
diplomuddannelse. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2Ffolkeskolen%2Ftest-evaluering-og-skoleudvikling%2Fmeddelelsesbog&data=05%7C01%7Clen%40guldborgsund.dk%7C33f85fed6b014a5c249908daadb0fa94%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C638013272876359363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OwezOZ1VswGYQYIacJNQAh6WxluxMmS0C50RBZl4fL4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2Ffolkeskolen%2Ftest-evaluering-og-skoleudvikling%2Fmeddelelsesbog&data=05%7C01%7Clen%40guldborgsund.dk%7C33f85fed6b014a5c249908daadb0fa94%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C638013272876359363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OwezOZ1VswGYQYIacJNQAh6WxluxMmS0C50RBZl4fL4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2Ffolkeskolen%2Ftest-evaluering-og-skoleudvikling%2Fmeddelelsesbog&data=05%7C01%7Clen%40guldborgsund.dk%7C33f85fed6b014a5c249908daadb0fa94%7C237bb9cd925c41fcaa3b71395d0ab97b%7C0%7C0%7C638013272876359363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OwezOZ1VswGYQYIacJNQAh6WxluxMmS0C50RBZl4fL4%3D&reserved=0
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Arbejder p.t. med overlevering i 
forbindelse med nye børn pr. 1.4. 
Forældremøder ude i børnehaverne. 
 
Desuden arbejdes der med afholdes 
af årgangsdage i SFO, en gang om 
ugen og besøgsdage 
 
Almen skolen 
Motionsdag i skoven. 
9. klasserne på skolerejse. 
Ansat en ny klasselærer på 4. 
årgang. 
8. årgang rejser til Tyskland i 3 dage i 
uge 44. 
 
Vi har en del uddannelse og kurser i 
huset. 
 
Elevråd 
Elevrådet har afholdt 1 møde.  
Repræsentant fra Ungdomsbyen – 
hvordan man går i skole på en ny 
Verdensmålsskole. 
 
Der indføres formentligt nyt loft på 
klassedannelsen på nye 0. årgange 
med max 26 elever pr. klasse. 
 
Projektbaseret læring, personalet 
besøger Langebjerg løbende. Evt. 
have bestyrelsen med i løbet af 
foråret. 
 
Skolemøbler – processen er fint i 
gang. 
Lokalefordelingsplan til nye skole er 
ligeledes i gang. 
 
Opfølgning på personalefravær. 
Ligger generelt lidt for højt. 
Sygefravær uden langtidssyge ligger 
stadigdig lidt for højt. 
 
Skolestartere;  81 elever på listen. 
Indskrivningen er startet i dag. 
Processen forventes afsluttet sidst i 
december. 
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Har været på besøg i Den Røde Skole 
i uge 41. 
Sabrina deltog fra bestyrelsen. 
Godt med forældreperspektivet.  
 
God forældredeltagelse i 
børnehaverne, ingen deltog i 
indskrivningen på skolen. 
 
Meddelelsesbogen afløser 
elevplanen. Dynamisk dokument. 
Skal være tilgængelig 1 gang om 
året. Sendes ud senest foråret, så 
skolehjem samtalen kan tage 
udgangspunkt i bogen.  
Skole hjem princippet revideres og 
meddelelsesbogen inkluderes heri. 
 
Meddelelsesbogen kommer på som 
punkt på et senere bestyrelsesmøde. 
 

4 10 min. Vision / CL 
 
Michelle fremlægger en god historie på 
mødet 
 

 Status og det videre arbejde 
herunder punkter fra første møde: 
- Tilbagemelding fra 

personalemøderne 
- Terningen, hvordan fastholdes 

de gode historier fra hverdagen 
 

MIL fremlagde den gode historie og 
fremviste en video fra CKR. 
 
De store CKR-elever skal se 7b´s 
fremlæggelse af projekt. 
Sumba projekt i samarbejde med 1. 
årgang. 
Møder stor interesse for at arbejde 
på tværs. 
 
God historie med på de næste 
møder. 
 
Tilbagemelding fra 
personalemøderne; skal arbejde 
videre på de næste fælles 
personalemøder. Næste møder i 
januar og marts. Bestyrelsen 
inviteres. 
 

5 10 min. Pladsudfordringer – ny skole - forårsbørene / 
CL (Casper, Anders og CL) 
 

 Ny arbejdsgruppe mødes inden 
næste bestyrelsesmøde inkl. 1 fra 
forvaltningen og 1 fra 
ejendomscenteret 

 

Orientering fra arbejdsgruppen 
 
Pladsen på den nye skole: 
Lokalefordelingen er i gang. Pladsen 
er trang.  
 
Ny status til bestyrelsen efter jul. 
Inviter evt. Søren eller Morten. 
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Placering af ungdomsskolen? Bliver 
formentlig en del af den nye SFO. 
 
Pladsen på den nye skole er politisk 
adresseret og vi forventer udbygning 
i løbet af de nærmeste år. Således 
skolen er fremtidssikret. 
 
ForårsSFO: 
Vi kommer til at mangler 2-3 lokaler 
til kommende start. 
Plan for perioden april til juni er ved 
at være på plads. 
Husk den gode fortælling. 
Afventer til jan.  
 

6 15 min. Principper / LBN+NT 
 

 Princip for brug af mobil-devices 
læses til mødet 

 Princip for til idræt/svømning læses 
til mødet 
 

 

Drøftelse og godkendelse  
Evt. nedsættelse af arbejdsgrupper 
 
Mobil-devices princip tilrettet. 
Lægges ud på skolens hjemmeside. 
 
Princip for bad idræt – 
arbejdsgruppe nedsat.  Malene og 
Rasmus deltager. Kommer med 
forslag til næste møde. 

 

7 10 min. Nyt fra SFO- gruppen (Anne, Louise og Tina) 
 

Orientering fra arbejdsgruppen 
Brainstorming: 

 Hvad er vores drømme i SFO   

 SFO på som et punkt på 
forældremøderne. 

 AULA komme og gå 

 Inviter evt. til café. 

 Hvordan modtager vi børn 
om morgenen 

 Skal vi have et vinkested? 

 Hvordan kommunikerer vi 
ud (gerne som reklame for 
os selv). 

 Hvad er vores rammer og 
vilkår for både elever og 
personale? 

 Skolebus 

 Lange skoledage 

 Forældre ringer ind fra p-
pladsen 
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Husk evt. at inddrage flere forældre. 
 
Næste møde afholdes 21.11, 15.45-
17-45. Ovenstående punkter på 
mødet. 
 
 

8 5. min. Punkter til kommende møder: 
 
Udbygning af ny skole i Sundby /Status evt. 
inviter Søren eller Morten. 
 
Udeområderne på ny skole – Rikke inviteres. 
Kan vente til foråret. 
 
Princip til meddelsesbogen  
Princip deltagelse/badning idræt 
 
Den gode historie 
 
Aktivering af elevråd / Verdensmålsskole. 
 
Trafikpolitik – skal den revideres af den nye 
bestyrelse? Relevant på ny matrikel. 
 
Oplæg til god historie 
 
 

Skolebus 
Årgangene slipper eleverne 5. min. 
før så de kan nå skolebussen. 
Husk at vikarerne skal vide besked. 
 
Næste møde bliver lidt kortere. 

 


