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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), 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: Tina, Rasmus og Mikael. 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1  
17.00-17.05 

 
Velkomst og punkter til evt. 
 
Morten ordstyrer 

 
Velkommen til Christina. 

2  
17.05-17.20 

 

Korte punkter:  

 
Mødekalender: ny temadag?  
Forretningsorden 
Skolens indeklima – herunder 
vandskade i CKR og pavilloner  
Proces skoleindskrivning  

Evaluering af besøg i klasserne 
v/Morten 

Ny dato til temadag, hvor skolens 
værdigrundlag, herunder forretningsorden, 
valgbarhed er emnet, aftales sidst på året. 
 
Feedback fra forældremøder: 
God dialog med forældrene. 
IT-udfordringer – kun få investeringer indtil vi 
flytter ind i ny Skole. 
 
Indskolingsproblematikker, der opleves for 
meget larm og uro omkring 
modtagesituationer om morgen. 
Der er tilsyn fra kl. 7.50.  
 
Kan skolebestyrelsen evt. udarbejde ny model 
/ramme for hvordan elever og forældre 
møder ind? 
Der er ca. 250 elever i indskolingen. 
 
7.  – 9. årgang har umiddelbart ikke det store 
behov for at få besøg af en bestyrelses-
repræsentant. 
  
Manglende opbakning til forældremøderne. 
Hvad kan årsagen være og fokus på bedre 
opbakning. 
 
Vedr. skolens indeklima: 
6. og 9. klasse er rykket i pavillioner. 
Vandskade i CKR. D-fløjen indrettet til CKR, de 
ældste børn. 
Giver god integration til den øvrige skole/SFO. 
 
Måling på lyd og luftfugtighed. 
 
Valgfag:  
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Der er kommet påbud om at det er de 
praktiske/musiske fag på 7. - 9. årgang der 
skal prioriteres- 
7. kl. kan vælge mellem 4 fag.  
8-9. kl. kan vælge imellem pakken fra 
ungdomsskolen og faget lektieværksted. 
Skolen tilbyder således det der lovmæssigt er 
vedtaget. 
Puk skriver til RC. 
 
Buskørslen. 
Orientering om indhold i kontrakt. 
Frustration over skolebuskontrakten. 
Utrygt at man ikke ved hvornår ens barn 
kommer hjem.  
Det aftales, at Carsten indkalder til et møde 
med forvaltningen, hvor bestyrelsen er 
repræsenteret med Malene, Niels og 
Christina. Derudover deltager RC og Lene 
 

3 17.20-17.50 Skolebyggeri:  
 
Siden sidst: Byggeprogram  
Peder gennemgår tidsplanen frem 
mod juni 2023.  
 

Gennemgang af grupper (se link sendt ud) 
Gennemgang af tidsplan. 
Gennemgang af kort. 
Alt byggeri skal ligge i det grønne. 
En evt. daginstitution kan placeres i 
sammenhæng med skolen.  
Ønsker grønne områder, cindersbane m.m. 
 
Mulighed for udvidelse i det røde område. 
 
Gensidig ønske om at Peder deltager i de 
kommende møder. 

4 17.50-18.05 Nyt fra elevrådet  
 
Nyt fra CKR, Almen og SFO  
 

Skriftlighed – intet nyt. 
 
Elevrådet: Skaterramper, sikkerhed og 
beskyttelse – her gælder de samme regler 
som i SFO ´en. 
Paneldebat. 
AULA – dag. 
 
Det lille elevråd: 
Emner kommer til de store elevråd. 
 

5 18.05-18.20 Høringssvar vedrørende ændret 
styrelsesvedtægt for skolerne 
 
 

Vedlagt fremsendes udskrift fra 
møde i BFU den 16. september 
vedrørende Ændret 

Fokus på: 
Modtagerklasser flyttet fra Nordbyskolen til 
Sophieskolen. 
Ændringen af tidspunkt til klassedannelser for 
kommende 0. klasser ses som en 
tilpasningsproces. 
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styrelsesvedtægt for skolerne i 
Guldborgsund kommune. 
 
Udvalget besluttede at sende den 

ændrede styrelsesvedtægt til 
høring i skolebestyrelser, MED-
udvalg, faglige organisationer og 
Handicaprådet. 
 
Skolen kan afgive høringssvar i et 
Word-dokument senest den 9. 

oktober 2019 til undertegnede på 
mail. 
 
 

I CKR køres et pilotprojekt med en forsinket 
skolestart pr. 1/8. 
 
Ressource beregningen bliver uændret. 
 
Skolebestyrelse enige i at det er en fornuftig 
tilpasning af styrelsesvedtægten. 
Høringssvaret sendes ligeledes til MED. 
 
Der afholdes møder børnehaverne i slut 
oktober, samt et indskrivningsmøde på skolen 
den 4/11-19. THL og CL inviterer.  
 

6  
18.20-18.35 

Principper/retningslinjer  
 

Status og orientering om 
igangværende arbejdsgrupper:  
Trafikpolitik.  
 

Udsættes til næste møde. 
Kom meget gerne med Input til dagsorden.  
 
Lene udarbejder overblik på hvilke principper 
der er revideret og hvilke der mangler. 
 

7 18.35-18.50 Lejrskoler, skolerejse og ture ud af 
huset samt et overblik over 
aktiviteter i forbindelse med 
dannelsesrygsækken.  
 

Dannelsesrygsæk – alle årgange. 
Kend dit land – CBL betaler.  Sønderjylland,  
GeoCenter – 6. årgang, 3 dage, 75 kr. i egen 
betaling. 
Lejrskole – 5. årgang. Gedesby, afsat 0 kr. og 
egenbetaling 75. kr. pr. dag. 
Skolerejse – 9. årgang. egenbetaling 2500 kr.  
 
Harmonisering så årgange får samme tilbud. 
Klasser afsted sammen? 
 
0-5. klasseteamet komme med et bud på hvad 
skolen kan tilbyde. 
 
Vi undersøger om det er muligt at benytte 
tilbuddet Geo Center Fyn fremadrettet. 

  
18.50-19.00 

 
Evt. 
 
 

For lidt matematikbøger på 7. årgang? 
Der er ikke behov for yderligere bøger og der 
findes også online bøger. 
 
Der er indgået en aftale med Ungdomsskolen 
om et HU3-forløb for elever med særlige 
behov på almen-skolen. Tilbuddet er lavet i 
samarbejde de 3 øvrige skoler i område vest.  
 
GUSA bliver ”genoplivet” på Personalemøde 
torsdag. 

 


