Skoleåret 2019/20

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
A1 17.00-19.00

Møde 13
Dato 26/2 20

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: Laurits, Lonny kommer ca. 18.00

Pkt.
1

Tid
17.00-17.05

2
17.05-17.35

Dagsorden
Velkomst og punkter til evt.
Morten ordstyrer.
Korte punkter:





Orientering om
Borgermøde, lokalplan/Ny
Skole den 27/2-20 v/ Peder
Skelbo
Evaluering af besøg på
Nordbyskolen den 21/2-20

Velkommen.

Vicecenterchef Peder Skelbo Hansen
orienterer omkring arbejdsprocessen.
Prækvalifikation:
8 teams har anmodet om prækvalifikation. Ud
af disse er der udvalgt 4 teams til at afgive
tilbud. Teams vurderes bl.a. på deres
økonomi, teknisk og faglig formåen og skal
opfylde mindstekravene. Tilfredshed og
positive dialog med de 4 teams.
Bud afgives 27/4, hvorefter processen med
udvælgelsen fortsætter og forventes afsluttes
30/6.
Byggegrunden frigives oktober 2020.
CKR´s ufravigelige behov italesættes og ind
tænkes tydeligere.
Referat fra styregruppemøde, NySkole Sundby
den 250220 vedlægges referatet.
Lene Tanggaard ph.d. professor, ekstern faglig
ekspert er udpeget til at deltage i
bedømmelsesudvalg.
Pressemeddelelse:
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forend
e-skoleforsker-skal-bidrage-med-sinekspertviden-til-ny-skole-isundby?publisherId=11287667&releaseId=135
88866

Borgermøde:
Har fokus på det bygge- og plan tekniske.
Adgangsveje, beliggenhed på byggeskel m.m.

Skoleåret 2019/20

Bestyrelsesmøde SUNDskolen
A1 17.00-19.00

Møde 13
Dato 26/2 20

Mødet er indkaldt af Ejendomscenteret.
Nordbyskolen:
Peder Skelbo Hansens bud på det gode:
Arkitekturen, fleksibiliteten i lokalerne.
Faggangen. Fællesrum i midten af skolen.
Godt indeklima.
3
17.35-17.45



Nyt fra almenskolen, SFO
og CKR sendes ud via
ugebrevet.



Nyt fra elevrådet

SFO udsendt d.d.
Indeklima:
Måling i uge 7, besked i uge 8 om at indeklima
ok.
Der er igangsat forskellige tiltage for at
forbedre indeklimaet, skillevægge i gaderobe,
støvsugere i stedet for feje, luftrensere opsat.
Der er skrevet ud til alle.
Status på fravær:
5,7% på almen skolen
8,9 % i CKR
4,5 % iSFO
8,0% i Regnbuen.
Stadig fokus på fraværet og forebyggende
foranstaltninger fastholdes.
Hygiejnesygeplejersken ønskes inddraget.
Hygiejne og toiletforhold? Punktet sættes på
næste møde.
Elevrådet:
Har talt om mere variation i bevægelsen i
undervisningen.
Elevrådet har konkret talt om:
Motionsdagen, julefodbold- og
rundbolddagen – anden form for aktivitet?
Punktet sættes på næste møde.
Projektugen:
Både godt og skidt. Modellen med at kunne
booke en lærer virker godt.

4
17.45-18.00

Forretningsorden, herunder
næstformand/ Morten og Maria
Revideret FU Vedlagt.

Louise vælges som næstformand.
Louise og Morten vurderer løbende hvilke
funktioner der ligger hos hvem.
FU godkendes endelig næste møde.
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Carsten indføjer et par små rettelser og læser
korrektur på hele FU.
Der er valg hvert 4. år.

5

18.00-18.15

Evaluering af kortere skoledage
skoleår 20/21 /Rasmus.
Evalueret på personalemøder i
almenskolen.

6

18.15-18.35

Gennemgang af forslag de forslag.
Bussen skal tænkes ind.
Bestyrelsen enige om at bakke op om
forslaget.

Principper/retningslinjer:

Sikkerhedsprincip i forbindelse
med transport/ture ud af huset
Carsten gennemgår og anbefaler.
Trafikpolitik, revidering / Louise.
Louise sender ud.

Carsten har talt med kommunens jurist.
Rettelse:
Transport foregår på cykel.
Slet brug af knallert.
Tilføj at det ikke gælder CKR elever.
Undtagelser kan forekomme, og skal aftales
med ledelsen.
RC og CL retter, og sender ud til bestyrelsen.
Punktet kommer på møde til godkendelse.

Trafikpolitik gennemgået.
Louise tjekker op på de løse ender. Godkendt.
Forslag om undervisning i førstehjælp til alle
årgange. Der er mulighed for at søge fonde til
formålet.
Undersøger muligheder - evt.
forældrekompetencer.

7 18.35-18.50

Gennemgang af APV / Carsten

Udsættes.

Evt. og punkter til næste møde:

Bestyrelsen ønsker mere tid til dialog på
møderne.

8
18.50-19.00

Marts-møde rykket til 24/3-2020:
Antimobbestrategi.
Trivselsvejledere deltager.
Økonomi / Heidi deltager.
Bevægelse i skoledagen.

Der kigges på mødernes
mødefrekvens/hyppighed.
Forslag om at dele møderne i daglig drift –
skolebyggeri?
Ledelsen kigger på kalenderen frem
sommerferien.
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Punkter til næste møde den 24/3:
Endelige godkendelse af Sikkerhedsprincip i
forbindelse med transport/ture ud af huset
Endelig godkendelse af FU
Hygiejne og toiletforhold
Antimobbestrategi/ trivselsvejledere deltager.
Økonomi / Heidi deltager.
Bevægelse i skoledagen, herunder elevrådets
forslag om varierede
aktvitetsdage/klasselærerdage.
Forslag om bestyrelsen får rundvisning på
egen skole. Ledelsen finder dato og tid.
Orienteringspunkter flyttes op som de første
punkter under spisningen.
Peder Skelbo Hansen deltager på april mødet.
Carsten inviterer Peder.

