
Skoleåret 2022/23 Bestyrelsesmøde SUNDskolen 
  SUNDskolen 16.00-    - A1         

SUNDskolen vil være en ambitiøs skole hvor vi vægter medinddragelse og tør gå forrest 

Referat 29/11-2022 – møde 3 

  
Ordinære medlemmer: Louise Bay Nielsen (formand), Niels Thomsen (formand), Anne Bundgaard (forældrerepræsentant), Casper Schneidereit 

(forældrerepræsentant), Claus R. Hansen (forældrerepræsentant), Sabrina Christensen (forældrerepræsentant) Anders Enevoldsen 

(forældrerepræsentant CKR), Michelle Latocha (medarbejderrepræsentant), Camilla Jensen (medarbejderrepræsentant) (elevrepræsentanter) 

Malene Kocemba Andersen (1. suppleant forældrerepræsentant) 

Fra skolen: Tina Huge Larsen (SFO-leder), Mikael Rasmussen (afd. Leder CKR), Carsten Løye (skoleleder) Rasmus D. Christensen (viceskoleleder) og 

Lene Andersen (sekretær)  

Suppleanter i prioriteret rækkefølge: Malene K. Andersen, Peder W. Clausen, Tobias S. Frederiksen og Emil K. Nielsen. 

Mødeleder: 

Afbud: 

Møderækkefølge:   29.11, 12.1, 28.2, 29.3, 2.5, 14.6  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1 5 min Velkomst og punkter til evt. 
 
 

 

2 10 min. Arbejdet i den nye skolebestyrelse v/ 
LBN/NT 

• Fælles bestyrelsespostkasse LBN/NT 
Forslag til tekst fremsendes inden 
mødet. 

Orientering og drøftelse  
 
Postkassen skal håndtere 
forældrenes beskeder til 
bestyrelsen. Formand eller 
næstformand besvarer indlæg. 
 
Eleverne er ikke en del af 
postkassen. 
 
Eleverne er en del af bestyrelses-
gruppen. 
 

3 10 min Nyt fra almenskolen, SFO, CKR og elevrådet/ 
CL fremsendes inden mødet. 
 

• Orientering fra ledelsen 
- Opfølgning personalefravær 

korrigeret for langtidssyge  
- Status på skoleindskrivningen 

23/24 
 

Orientering. 
 
 
 
 

4 15 min. Principper / LBN+NT 
 

• Princip for til idræt/svømning, 
forslag sendes ud inden mødet. 

 

Drøftelse og godkendelse  
 
Rasmus skal afklare om det er et 
eller to principper til næste møde. 
    

5 5. min. Punkter til kommende møder: 
 
Udbygning af ny skole i Sundby /Status evt. 
inviter Søren eller Morten. 
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Udeområderne på ny skole – Rikke inviteres. 
Kan vente til foråret. 
 
Princip til meddelsesbogen  
Princip deltagelse/badning idræt 
 
Den gode historie 
 
 
Aktivering af elevråd / Verdensmålsskole. 
 
Trafikpolitik – skal den revideres af den nye 
bestyrelse? Relevant på ny matrikel. 
 
Oplæg til god historie 
 
Husk at invitere bestyrelsen til 
personalemøderne i januar / marts 
 
Nyt fra SFOgruppen (møde den 21/11) 
 

Morten og Rikke inviteres først med 
til februar mødet. 
 
Med til næste møder: 
Elevmøbler – præsentation af status 
i udvælgelsesprocessen, gerne med 
Uniqas indretningstegninger. Mødet 
bør evt. forlænges?  
 
Kan Martin sammen med 
elevrådsrepræsentanterne fortælle 
bestyrelsen om verdensmålskurset? 
Mikael tager en snak med Martin. 
 
Morgentrafik – Hørkrams 
leveringstidspunkt? Kan det ændres? 
Der er herudover forskellige 
udfordringer med morgentrafikken. 
Kan der etableres en Gå-bus – noget 
for elevrådet? 
 
 
 

 


