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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), Carsten Løye (skoleleder) og Lene 

Andersen (sekretær)  

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

 

Mødeleder: Morten 

Afbud: Sheila 

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1  
18.30-18.35 

 
Velkomst og punkter til evt. 
 
Morten ordstyrer 

 
Peder Skelbo deltager og orienterer om 
skolebyggeriet. 
D. 11.12 kommer byggeriet i udbud 
Tidsplanen holder. 
 
Byggeprogrammet bliver løbende justeret – 
forventes færdigt i næste uge. 
Skolens kommentarer (vilkår rækkefølge); 
førskolelokaler, D-klasser (relevante 
fællesskaber), elevtallet (også CKR), tryghed i 
læringsmiljø, lifte i CKR er taget til 
efterretning. 
Estimeret elevtal er sat til 580. Elevtallet 
revurderes løbende. Der er plads til udvidelser 
 
Ønske om at bygge efter Verdensmål, hvilket 
er indskrevet i byggeprogrammet. Læs om 
Verdensmålsbarometeret på: 
https://bygherreforeningen.dk/nyt-
barometer-maaler-paa-verdensmaalene-i-
konkurrencer/ 
 
Pt. er der 48 elever i CKR. Hvis antallet af 
elever skal ned på 36 elever i CKR, hvad skal 
der ske, og hvornår? 
Processen skal i gang nu. Der arbejdes med 
visitationsreglerne for målgruppen. Processen 
skal indeholde repræsentanter fra både 
bestyrelsen, forældre og fagpersonalet. 
 
Juli 22 forventes skolen færdigt. 
 
 

2  
18.35-18.50 

 
Korte punkter:  

 

 Tilbagemelding fra møde 
vedr.  buskørsel v/Rasmus 

 
 
 
Buskørsel. 
 

https://bygherreforeningen.dk/nyt-barometer-maaler-paa-verdensmaalene-i-konkurrencer/
https://bygherreforeningen.dk/nyt-barometer-maaler-paa-verdensmaalene-i-konkurrencer/
https://bygherreforeningen.dk/nyt-barometer-maaler-paa-verdensmaalene-i-konkurrencer/
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Der har været afholdt 
møde med forvaltningen. 

 

 Tilbagemelding fra besøg i 
FN´s verdensby den 18/11. 

 

 Tilbagemelding fra besøg 
på Nordbyskolen. Evt. 
fastsættelse af dato for 
besøg for skolebestyrelsen 
 

 Orientering fra Dialogmøde 
med BFU d.5.11 

 

Peder Skelbo deltager i punktet. 
Der er i dag skrevet ud til forældrene, og vi har 
løbende evaluering med John.  
Der samles sammen og de konkrete 
henvendelser sendes til John.  
Tidligere henvendelser har f.eks. været: 

 Tryghed i kendt rute 

 Plads til alle 

 For lang tid i bussen 

 Bussen kører for stærkt 

 Ønsker 2 hjembusser med fast rute 
 
Der er umiddelbart et fravalg i brug af 
skolebussen, så måske ikke det reelle antal 
elever der kører med. 
Vi retter henvendelse til John om vi kunne 
sætte en ekstra bus ind om eftermiddagen. 
 
En opmærksomhed på, at ikke berettigede 
kan køre med, hvilket gør, at der ikke er plads 
i bussen sidst på ruten. 
 
Konkrete henvendelser til Lene/kontoret på 
mail eller på AULA. 
 
Forvaltningen har løbende evalueringsmøde 
med John – næste møde ligger i januar. 
Forvaltningen kan i særlige tilfælde bede om 
log på bussen.  
  
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde 
med eventuelt nyt. 
 
Verdensmål: 
Besøget var lidt ”tyndt”.   
Skolen arbejder videre med egne initiativer. 
Der kan læses mere på: 
https://www.verdensmaalene.dk/ 
 
Som eksempel snakkede man bæredygtige 
skolefester. Laurits tager det med i elevrådet. 
Punktet kommer med på næste møde. 
 
Besøg på Nordbyskolen. 
Snakkede om hvad der virkede godt og dårligt 
hos dem og hvad man skulle være 
opmærksom på ved skolebyggeri. 
Skolebestyrelsen har mulighed for at komme 
på besøg en fredag.  

https://www.verdensmaalene.dk/
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Tages med på næste møde.  
 
Dialogmøde med BFU: 
Morten og Carsten var med.  
Der var fokus på Talentudvikling og hvordan 
der arbejdes med fravær. 
Morten sender noter fra dialogmødet ud til 
bestyrelsen.  
Næste møde foregår i Sakskøbing i foråret. 
Udfordrer formen – hvem må deltage? 
 
Morten har deltaget i et tværgående forum 
fra Skole og Samfund – hvad skal vi med 
folkeskolen i fremtiden?   
Inviterer hele bestyrelsen til workshop?  
 
Forummet er for bestyrelser fra alle skoler i 
kommunen. 
 
Næste møde er 22/1. Morten skriver ud til 
den øvrige bestyrelse. 
 
Fravær – opsamling fra sidste møde: 
Personale fraværet ligger på 6,5 – 7 % i 
gennemsnit hvilket er ok jf. 
gennemsnitsbetragtningen for hele 
kommunen. 
Afdelingerne på skolen er forskelligt belastet.  
Fastholder fokus fremadrettet. 
 

3  
18.50-19.00 

 
Nyt fra elevrådet  
 
 

Ønsker nye stole til klasserne. 
 

 
4 

 
19.00 – 19.15 

 
Tilbagemelding fra Trafikmøde v/ 
Louise, Malene og Maria.  
 

 
Ingen konkrete forhold at tage stilling til på 
nuværende tidspunkt.  
 
Men fokus på: 
Parkeringsforhold  
Cykelsti op til lyskryds. 
Separate indgange for bløde og hårde 
trafikanker.  
Blå bro evt. hen over cindersbane og kirke. 
Busser 
Kys og kør 
 
Der kan søges om midler i forskellige fonde. 
 
Møde om ca. 2 mdr. Rasmus indkalder. 
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5 

 
19.15-19.20 

 
Forretningsorden 
 
Status fra arbejdsgruppen v/Maria 
og Morten 

 
Udsættes til næste møde. 
Forslag til ny Forretningsorden ønskes gerne 
sendt ud inden næste møde. 

 
6 

 
19.15-19.30 

 
Principper/retningslinjer  

 

Sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med transport/ture ud 
af huset 
 
Nyt fra af arbejdsgruppe v/Lonny? 
 
 

Næste princip: 
Antimobbestrategi 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 
 

 
Udsat til næste møde. 
 

7  
19.30-19.45 

 
Status på GUSA v/Carsten 
 

Udsat til næste  møde.   

8  
19.45-19.00 

 
Evt. 
 

Nytårskur, hvornår og hvem deltager? 
 
Punkter til næste møde den 14/1-20: 
Principper: 

 Sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med transport/ture ud af 
huset 

 Næste princip: 

 Antimobbestrategi 
Trafikpolitik, arbejdsgruppen arbejder videre.  
Forretningsorden, status 
Status på GUSA 
FNs Verdensmål 
Status på buskørsel 
 

 


