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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: Niels, Malene  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1  
17.00-17.10 

 
Velkomst og punkter til evt. 
 
Morten ordstyrer 

 
Trafikpolitik tages på dagsorden. 
Navn på den nye skole. 
 

2  
17.10-17.20 

 

Korte punkter:  
 

 Status vedr. skolebus 
Der er siden sidste møde 
modtaget 2 henvendelser 
vedr. skolebussen. Begge 
henvendelser er sendt til 
forvaltningen og til John. 
Rasmus og Lene booker 
John til møde. 
 

 Fastsættelse af dato for 
besøg på Nordbyskolen 
 

 
 
Der afholdes møde den 22/1-20 vedr. 
skolebus på almen området, da der er særlige 
udfordringer. 
CKR – Nymand kører og det er godt 
samarbejde. 
 
Fnat – det håndteres i samarbejde med 
sundhedsplejersken. 
 
Mangelfuld rengøring. Der er fokus på 
området og der arbejdes videre med 
udfordringen. Gælder både almen, SFO og 
CKR. 
Hygiejne sygeplejersken inde over. 
 
Der er siden 1/8-19 indskrevet 20 børn, elever 
kommer fra de andre skoler og kommuner. 
 
Overordnet fraværsstatus er faldet fra 10,5 i 
snit dec. 18 til 6,26 i dec. 19. 
 
Dato for besøg Nordbyskolen; fredag d. 21. 
feb., kl. 14.00.  
 

3  
17.20-17.30 

 
Nyt fra elevrådet  

 
 

 
Opsummering af cykelreglerne.  
Mangler strøm i pavillonerne. 
FN verdensmål – god idé. 
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4 

 
17.30 – 17.50 

 
Evaluering af kortere skoledage 
skoleår 20/21 ved Rasmus 

 
Evaluering af 2 timer kortere skoledag mod 2-
lærerordning. 
Lægger mange bindinger på skemalægningen. 
 
Indskolingen kan forkortes yderligere 2 timer i 
forhold til ny lov. 
Kan forkortet skoledage hænge sammen med 
skolebusafgange? 
 
Ønsker sidste lektion skal slutte senest 
kl. 15.00. 
Ønske om mere bevægelse i skoledagen 
 
Elever er glade for ordningen med de 
forkortede dage. Giver mere plads til fritids 
aktiviteter og samvær med vennerne. 
 
Personalet evaluerer på næste 
personalemøde. 
Bestyrelsen har ikke hørt så meget i 
forældregrupperne. 
SFO synes det er godt med mere elevtid. Giver 
plads til flere aktiviteter. 
 
CKR har også forkortet skoledage. Skal også 
ligeledes evalueres. Det har fungeret godt 
også i forhold til SFO regnbuen. 
 
Kommer med på næste bestyrelsesmøde efter 
evaluering på personalemøderne i alle 
afdelinger. 

 
5 

 
17.50-18.10 

 
Forretningsorden 
 
Status fra arbejdsgruppen v/Maria 
og Morten 
Forsalg til ny Forretningsorden 
sendes ud inden mødet. 

 
 
Tilrettelser foretaget.  
 
Roller – formand næstformand? Hvordan skal 
rollerne fordeles. 
 
Punkt som næste møde til godkendelse. 
 

 
6 

 
18.10-18.25 

 
Principper/retningslinjer  

 

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

 
 
Tilrettet. 
Sættes på næste dagsorden til endelig 
godkendelse. 
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Næste princip: 
Antimobbestrategi 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 
 

 
 
Antimobbestrategi: 
Trivselsvejledere Ditte og Vibeke har lavet 
forslag. DK og VBO inviteres til næste møde 
den 26/2-20. 
Forslaget sendes ud sammen med 
dagsordenen. 
 
 

7  
18.25-18.35 

 
Evt. 
 

 
Undervises 8. og 9. kl i økonomi og skat? 
Ja, et par forskellige banker har været på 
besøg. 
 
Navn til ny skole? 
 
Punkter til næste møde den 26/2-20: 
 

 Status/evaluering af kortere 
skoledage skoleår 20/21  

 

 Valg af næstformand. 
 

 Forretningsorden til godkendelse. 
 

 Sikkerhedsprincip til godkendelse 
 

 Trafikpolitik  
 

 Økonomi. Heidi inviteres. 
 
 

 


