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

Referat 12/1-23 – møde 4 

  
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: Mark 

Møderækkefølge:    12.1, 28.2, 29.3, 2.5, 14.6  

 

Pkt. Tid Dagsorden  

1 5 min Velkomst og punkter til evt. 
 
 

Maria G præsenterer maden.  
Hvad gør vi med trafiksituationen på 
nuværende matrikel. Sættes på 
under evt. 
 

2 10 min Nyt fra almenskolen, SFO, CKR og elevrådet/ 
CL. 

• Orientering fra ledelsen 
- Opfølgning personalefravær 

korrigeret for langtidssyge  
- Status på klassedannelse 23/24 
- Status skolebyggeri 
- Opfølgning vikardækning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientering 
 
Klar parat svar - Den klogeste 6. kl. 
Vi er i finalen, som holdes online den 
1.2. Tillykke til vores 6. årgang. 
 
Der har været afholdt arrangement 
FN Verdensmål. 
 
2 praktikanter starter i 4 ugers 
praktik. 
 
God stemning hele vejen rundt. 
Personale og forældre gode til at 
sige til når der er noget ”på vej. 
 
I SFO er der ansat 2 nye pædagoger 
og der er startet 2 nye 
pædagogstuderende. 
 
Ikke så mange børn op til jul- og 
ingen til sampasning. 
I Regnbuen har der været lidt flere 
elever op til- og i julen. 
 
Vi sender 4 personaler på 
maskinkursus i uge 3. 
 
Ved at klargøre til forårs SFO. Har 
fundet lokalerne. Lokalerne gøres i 
stand. 
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Julen gik godt.  
Nye pædagog- og PA-studerende 
startet.  
Én lærer har sagt op, der søges en 
ny. Anders deltager i samtalerne. 
 
Revisitationer i uge 2. Processen ikke 
endelig færdig, der arbejdes videre. 
 
Elevrådet – Der har i dag været 
afholdt arrangement med 
Ungdomsbyen omkring de 17 
verdensmål. 
Målet var at eleverne lærte at 
forholde sig til verdensmålene. 
Der blev afholdt forskellige 
aktiviteter, hvor der blev arbejdet 
med målene. 
Fokus på God trivsel og sundere mad 
i kantinen. 
 
Spirerne – ny klasse med få elever. 
Kan sidestilles med nuværende D1. 
 
Vi opdaterer vores arbejdsplan for 
resten af skoledagen. Flyttegruppen, 
arbejdslørdage m.m. 
 
Har indkøbt lidt forskelligt inventar 
til faglokaler, og lidt udendørs 
aktiviteter. Indkøbene kan tages 
med over på den nye skole. 
 
Frihedsgrad – skema frigives, større 
frihed lokalt til at lave skemaer. Der 
kan laves flere 2-lærerordning.  
Der arbejdes med processen. 
Buskontrakterne genbesøges 
centralt fra.  
 
Personalefravær – status 7.2% til 
7.8%. Lidt højt over måltallet. CL 
giver en kort orientering om 
fraværet afdelingsvis. 
Korrigeret for langtidsfravær. Kan 
forklare den høje tal. 
 
Klassedannelsen er faldet på plads. 
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Vi får 3 klasser med 23 elever pr. 1. 
april. 
Næste år forbliver børnetallet status 
 
Opfølgning på fravær/vikardækning. 
CL gennemgang af fravær på 
klasseniveau. 
Der er særlig opmærksomhed på 
klassernes fravær og vikardækning. 
 
Forældre henvendelse besvares fra 
ledelsen. 
 
Snak om vikarbrug. Princip om 
vikardækning tages op.  
 
Skolepatrulje – den surest uge 5. 
Liste sendes rundt. 
 

3 30 min. Status på skolebyggeri og drift på 
nuværende matrikel. 
Besøg Søren Petersen, Guldborgsund 
Ejendomscenter. 

Velkommen til Søren. 
Søren redegør for processen op til 
d.d. 
Mange forhold mangler at blive 
afklaret, men der arbejdes med 
forskellige scenarier, som handler 
om at få afklaret bygherre og 
genoptage arbejdet på den nye 
skole. Herefter kan tidsplanen 
fastlægges, og vi kan genoptage 
klargøring til flytning, indkøb af 
møbler med videre.  
Svanemærket forbliver. 
 
Inventarpuljen er klar.  
Trafik., skolevej, laves umiddelbart i 
3. -4.  kvartal i 23. Ønsker kontakt til 
trafikansvar i kommunen. Søren 
kontakter relevant medarbejder. 
 
Drift på nuværende matrikel. Gulve 
repareres. Vi får lavet det mest 
nødvendige. 
Der er lokaler til alle på nuværende 
matrikel frem til ny skole. 
 
Kommunikation vedr. skolebyggeri 
til øvrige forældre? 
Udkast til Søren. Udsendes i løbet af 
januar. 
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Kunstprojekt – uændret. 
Udvidelse af skolen – ikke en del af 
den nuværende proces. 
 
Søren inviteres igen. Gerne et besøg 
på nye matrikel. 
 

4 15 min. Den gode historie - Visionen i hverdagen v/ 
Maria Green 

Projekter i hverdagen. 
7. årgang har lavet dagens mad. 
Det betyder noget at lave noget til 
andre.  Ansvar for at levere til andre. 
Anderledes at lave mad til større 
arrangement. Eleverne er meget 
mere seriøse.  
 
I denne uge planlægger 5. årgang 
selv deres madplan, søger opskrifter, 
indkøb, handler ind (kuvert med 
penge) 
Et fag som eleverne gerne vil deltage 
i.  
Arbejder med projektbaseret læring. 
 
Fagene i bevægelse. Kursus i 
undervisningens formen.  
Evaluere i næste uge. 
 

5 15 min. Principper / Malene og RC 
 

• Princip for bad til idræt/svømning, 
bilag sendes ud før mødet 

 

Drøftelse og godkendelse 
 
Der er 1 princip. Malene har lavet et 
udkast som sendes med referatet 
ud.  
RC fletter svømning ind. 
Sættes på om punkt på næste møde. 
 

6 10 min Nyt fra SFO-gruppen / THL 
 

Input gruppen præsenteret til 
personalegruppen. Udarbejder en 
lille film om at gå i SFO. Også en lille 
film til forårs SFO. 
Overvejer om mødet med Johanne 
skal afvikles. 
Dejligt med forældrebreve 1 gang 
om måneden.  
Ønsker mere målrettet info.  
Strukturering af aktiviteter er i gang. 
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7 10 min. Punkter til kommende møder: 
 
Udbygning af ny skole i Sundby /Status evt. 
inviter Søren eller Morten. 
 
Udeområderne på ny skole – Rikke inviteres. 
Kan vente til foråret/ februar 
 
Princip til meddelsesbogen (slås sammen 
med skole hjem princip) 
GV inviteres til februar mødet/inspiration fra 
andre skoler indtænkes. 
 
Den gode historie 
 
Aktivering af elevråd / Verdensmålsskole. 
 
Trafikpolitik – skal den revideres af den nye 
bestyrelse? Relevant på ny matrikel. 
 
Princip om vikardækning 
 
Morgentrafik punkt på næste møde. 
Kan vejen f.eks. blive ensrettet 
 
Husk at invitere bestyrelsen til 
personalemøderne i marts 
 

 
Trafik på nuværende matrikel.  
Der er kaos på nuværende vej og p-
plads. Der skal gøres noget - evt. i 
samarbejde med Sundby børnehus. 
 
Trafikadfærd hos både forældre og 
elever – evt. politiet på besøg. 
 
Lys på matrikel til og fra p-plads - 
meget mørkt. Johnny kontaktes. 
 
Gå-busser undersøges. 
 
Elevrådet – kunne arbejde med 
emnet. 
 
Trygfonden har fået trafikveste i 
denne uge. 
 
Lys-levende børn. (Camillo Krog). 
 
Skolepatruljen – kan der komme en 
voksen med ud? 
 
Aftale at der kan indkaldes til ekstra 
ordinært møde vedr. skolebyggeri 
 
 
 
 
 
 

 


