Skoleåret 2018/19

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
Lokale A1 17.00-18.45

Møde 7
Dato 6. maj 19

Referat
Ordinære medlemmer: Morten Janik (formand), Niels Thomsen (forældrerepræsentant), Malene Kocemba Andersen (forældrerepræsentant),
Lonny Naja Rømer (forældrerepræsentant), Louise Bay Nielsen (forældrerepræsentant), Johan Emil Thaae Vest (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: Christina Juul, Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta
Mødeleder:

Pkt.
1

Tid
17.00-17.05

2
17.05-17.15

Dagsorden
Velkomst og punkter til evt.

Mødestyring, rammer og
ordstyrer v/Carsten

Morten er mødeleder.
3

17.15-17.20

Tilbagemelding, kursus for
forældrevalgte den 4/4-19
v/ Morten

Ref.
CL har 2 punkter til evt., til møde uden elever.
Trafikplan.

Opfølgning fra sidste møde.
Samler op sidst på mødet.
Bordopstillingen fungerer godt ved et langt
bord.
Rammen ok.
Husk at vi skal prioritere punkterne til møderne.
Fint med en opfriskning på hvilken rolle
bestyrelsen har. Ikke for meget detailstyring men mere styring efter visioner og principper.
§44, Årsberetning og et årligt fælles
forældremøde med et tema. (foredragsholder
eller emne).
Evt. møde/temaeftermiddag ude af huset, hvor
der var tid til fordybelse.
Feedback så der kan udarbejdes en
årsberetning.
F.eks. Ny Skole kunne være relevant og
spændende.
Carsten og Morten arbejder på tema.

4

17.20-17.30

Tilbagemelding og opsamling fra
besøg på Sophieskolen den 26/419, v/ Morten

Mange gode og brugbare input fra kurset den
4/4-19.
”Læringstrappen” – meget larm/uro.
Forberedelse til medarbejderne for dårlige.
For lille lokale til samling af alle. (Pentagon)
Mangler plads til gruppearbejde.
Vigtigt at holde fast i størrelsen på
klasseværelser. Gælder alle klassetrin
Kabelføring – er det medtænkt?
Vi, både medarbejdere og elever, ønsker ikke
halvåbne klassemiljøer.
Skaber megen larm og støj.
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Meget gangareal – opleves som spild.
Garderober, hvad fungerer, skofrit områder
hæver hygiejnen.
Tænke i rengøringsvenlighed.
5

17.30-17.40

Tilbagemelding på
bevægelsesundersøgelse/Sofie
og Louise

Sofie og Louise fremlagde resultatet af
undersøgelsen.

Elevrådet har lavet en
bevægelsesundersøgelse i
klasserne 3. til 9.
Undersøgelsen vedlægges.

Slides fra Sofie deles med personale og
vedlægges referatet.
Lene og Sofie kigger på om der kan trækkes
mere data ud af undersøgelsen.
Har medarbejderne kompetencer for at stå for
bevægelsen i skolen? Det er forskelligt.
KUP-vejledere klæder medarbejderne på.
Der har været afholdt forskellige forløb med det
omkring liggende samfund.
Undersøgelsen laves på et senere tidspunkt.

6

17.40-17.55

Skoledagens længde v/ Carsten

På sidste Skolebestyrelsesmøde
støttede en enig bestyrelse op
om udskolingens timetal til
kommende skoleår skal være 33
timer.
Hvad er status?

Almen skolen: Udskolingen 35, mellemtrinnet
33 og indskolingen 31 timer.
Ud og mellemtrin:
35 timer konverteres til 33, to-lærer ordning.
Indskoling – bestemt oppefra at timetallet skal
ligge på 31 timer.

Omsat til skema v/Rasmus

Gennemgang af timer på de forskellige årgange.

Hvordan forkorter vi skoledagen i
CKR?

Udfordring på 7. årgang da de går til præst. Kan
komme ned på 32 timer. Præst i 26/28 uger.
Bestyrelsen godkender udkastet.
Skolebusser – i udbud nu.
Må afvente.

7

17.55-18.10

Tilbagemelding på indeklima
v/Carsten

Status på skimmelsvampproblematikken.

CKR - der arbejdes også med reduktion af det
ugentlige timetal.
3 klasser er flyttet fra deres normalklasser.
Der er ikke ringet børn hjem fra klasserne efter
de er flyttet.
Der er heller ikke særlige tegn i fraværet i
personalegruppen.
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Måling i lokalerne.
Ikke signifikante udslag i tilbagemeldingen.
I dialog med forvaltningen vedr. mulige
løsninger.

Principper/retningslinjer

8
18.10-18.20

Status:

Princip – sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse
med cykling og
vandsportsaktiviteter i skoleregi
(godkendt 5/2-19). Sendes i MED.

De vedtagne principper sendes til godkendelse i
MED torsdag 9/5.
Principperne sendes ud efter MED.
Lægges på intra sammen med ref.

Princip for brug af mobiltelefon
på SUNDskolen (godkendt 6/319). Sendes i MED.
Princip vedr. elevers fravær
(Godkendt 6/3-19). Sendes i
MED.

9

18.20-18.30

Opsamling på kommende
principper der skal revideres.
v/ Morten
Forretningsdagsorden til august
Skolebestyrelsesvalg:

Prisen for afholdelse af skolevalg
er kr. 6.598,51 excl. Moms.
Prisen er baseret på skolens
elevtal.
Hvad gør vi fremadrettet?
v/Carsten og Morten

Forretningsorden og praksis harmonerer ikke
med hvordan vi afholdte valg sidste gang. Hvert
andet år?
Det undersøges om der alene kan afholdes
suppleringsvalg på CKR området eller om der
skal afholdes suppleringsvalg hvor hele skolen
skal deltage.
Punktet suppleringsvalg tages på til august
mødet.

10
18.30-18.40

Nyt fra elevråd, almen
undervisning, SFO og CKR

Elevrådet:
11/3 blev der afholdt paneldebat, med god
succes.
Emner var bl.a. skoledagens længde,
mobilfriskole, vikarer m.m.
Eleverne synes, at Gyldendal.dk bruges alt for
meget, savner nærvær fra lærerne.
Brug evt. gerne meebook.
Ønsker differentiering i undervisningen.
Opfordrer til snak i personalegruppen.
RC og CL finder en form for opfølgning.
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Lærerne opfordres til at møde til tiden når det
ringer ind.
Almen:
2 stillinger slået op og besat.
SFO
Intet nyt.
CKR
2 stilling besat.
Frikommuneforsøg – forløber derud af.
Forældregruppen udsat og der evalueres på
medarbejdergruppen.
Hygiejnesygeplejersken på besøg for at
undervise personalet.
Skolefest – delt i én julefest og et
sommerarrangement.
25 års jubilæum holdes med
sommerarrangement.
MR flyttet ned i afdelingen.
Efteruddannelse af personale, 3 medarbejdere
er meldt til diplom.

11
18.40-18.45

Evt.
Punkt til juni-mødet:
Tilbagemelding vikarsituation
Venskabsklasser
Opsamling principper
Mødekalender 19/20

Tilbagemelding vikarsituation
Venskabsklasser

Opsamling af principper
Mødekalender og temadag
Trafikpolitik/princip – udkast sendes ud.
Forretningsdagsorden til august.
Scooter kører hurtigt på cykelsti. Der følger op.
Opfordrer til at skrive til ledelse.
Det opfordres til at man melder ind til
dagsorden hvis man melder afbud til mødet.
Punktet nyt fra ønskes på skrift, dog ikke
elervådet.
Gerne lidt mere tid til drøftelser.
Færre punkter eller mere tid.
Tjekker op på hvor meget tid der afsættes til
bestyrelsesmøder.
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