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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), Johan Emil Thaae Vest (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), Lene Andersen (sekretær)
Suppleanter: Christina Juul, Tina Planeta, Maria Benzon, Camilla Mortensen, Michael Planeta
Mødeleder: Lonny

Pkt.
1

Tid
17.00-17.05

Dagsorden
Velkomst og punkter til evt.

2

17.05-17.20

Besøg af ny skoleleder Carsten
Løye
Carsten kommer og siger hej

3

17.20-17.50

Ny skole
Vicecenterchef Peder Skelbo
kommer og orienterer om
processen

Ref.
Skimmelsvamp
Fnat
Velkommen til Carsten.
Præsentation bordet rundt.

Kort oplæg om historien op til Ny Skole.
Skolebestyrelsen mener ikke at have læst noget
materiale der danner grundlaget for tidligere
processer. Siden sammenlægningen har der
løbende været arbejdet med forskellige idéer.
Der arbejdes med profilen som SUND skole.
Orientering ud fra tidsplan og procesplanen for
Ny Skole.
Alle kan finde dagsorden og referater fra
styregruppen på Guldborgssunds hjemmeside.
https://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_o
g_referater/STYREGRUPPEN_NY_SUNDskole.as
px
Der kommer udkast til byggeprogram fra
Styregruppen til januar 19.
I både Udbud og byggefasen er der løbende
dialog med både arkitekter og entreprenører
løbende.
Okt. 2021 forventes Ny SUNDskole færdig.
Tidsplan vedlagt.
Orientering om de forskellige grupper.
Projektgruppen, programgruppen og
referencegruppen.
Grupperne er bredt repræsenteret og
specialviden er bred.
Der er fokus på at der er et bindeled mellem
bagland og repræsentanterne i arbejdsgrupper.
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Skolebestyrelsen udtrykker interesse i
Byggeprogram.
Det nuværende udkast til Byggeprogrammet må
gerne sendes videre til skolebestyrelsen. Dog
opmærksomhed på at det er et
arbejdsdokument.
Næste udkast til Styregruppen vil give bedre
mening til at sende til Skolebestyrelsen. Vil dog
stadig være et udkast.
Kommentarer er velkomne. Peder Skelbo
deltager gerne i et nyt møde.
ECG har været på besøg både her og på
Blæsenborg til inspiration.
Forslag:
Skolebestyrelsen afholder et møde med
Styregruppen om processen.
Vigtigt med fokus på hvad er det VI vil?
Både som ledelse og Skolebestyrelse. Og hvor
er det vi kan gøre vores indflydelse gældende
Peder orienterede om, at et evt. dagtilbud ikke
kommer med i udbudsmaterialet. Man ville
tage højde for en evt. placering af en institution
på matriklen.
Kultur og fritidsforvaltningen er med i
grupperne. Ingen lokale fritidsbrugere deltager i
grupperne.
Det aftales at der afholdes en Workshop i
januar 19. Forvaltningen deltager.

4

17.50-18.15

Gennemgang af princip for brug
af mobiltelefoner

5

18.15-18.40

6

18.40-18.50

Gennemgang af princip for
sikkerhedsforanstaltninger
Nyt fra:
Elevrådene:
Skolen:
CKR:
SFO:

Opfordring til at alle læser FN-materialet –
sendes ud med referatet.
Arbejdsgruppe nedsættes.
Tidligere skriv omkring brug af mobiler
medsendes som materiale.
Puk og Lonny, CJ og RC og Sofie.
RC indkalder til første møde.
CL udskyder punktet til februar mødet.
Endnu ikke kontakt til det lille elevråd.
Elevrepræsentanter/ eller hele elevrådet fra det
lille kunne inviteres til et bestyrelsesmøde.
Elevrådet:
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Fokus på bevægelse i undervisningen. Oplæg til
et kommende møde i bestyrelsen. Vi har ingen
lokal politik men følger Lov 409. Meget
forskellige retninger for hvordan vi bevæger os.
Louise tilbyder at hjælpe med arbejdet.
Til fremtidige bestyrelsesmøder ønskes fokus
bevægelse. Inspiration til og fra Elevrådet.
Elevrådskursus afholdt. Super godt.
Forsøge at afholde et Paneldebat.
Skolen:
Stilling slået op med frist d.d.
Samtaler tirsdag formiddag – Puk deltager.
Juleferie med kirkegang og dans i skolegård.
Obs på skolestart 3/1. SFO har åbent 2/1.
Brev er lagt på intra.
Indskrivning til kommende 0. kl. er slut. 42
elever er indskrevet.
Der har i dag vært gået Lucia. Billeder kan ses
på FB.
CKR:
Sender ud om der er distriktsbørn som skal
visiteres til CKR.
Traditionen tro, så er der afholdt
bedsteforældredag i CKR. Det var en rigtig god
dag.
Arbejdstilsynet har været på besøg i CKR og
Regnbuen.
Arbejdstilsynet vender tilbage i næste uge, men
ingen straks påbud.
Ny lærer starter pr. 1/1-19.
SFO:
Ny pædagog i SFO starter 17/12 i stedet for
opsagt medarbejder.
P.t. har SFO 2 pæd. stud.
Arbejdstilsynet har ligeledes været på besøg.
Ingen bemærkninger.
Ingen børn er tilmeldt sampasning/nødpasning.
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SFO regnbuen har åbent.
Klippeklistre dag den 30/11. Super hyggelig dag
på tværs af skole og SFO.
Lucia SFO2- børn har gået Lucia for SFO.
7 18.50-19.00

Evt. samt punkter til næste
møde

Trafikudvalg møde 14/1, kl. 10.30-12.00.
Lonny, THL, Puk.
Gående på cykelsti/parkering ved Sundby
Børnehus – skal vi være obs på noget?
Skimmelsvamp:
Der er søgt aktindsigt i sagen.
Vi afventer svar fra ECG.
Straks påbud – Vi har haft ekstra rengøring.
Lignede sager behandles fremover af skolens
ledelse og det vurderes i beskedsystemet om
det er en sag for bestyrelsen.
Fnat – brev fra forældre. Ledelsen handler.
Sundhedsplejersken er inddraget.
Møde den 7/1 flyttes til workshop (midt
januar), den 16/1-19, kl. 17-21.
Skolen byder på mad. Peter Skelbo inviteres.
Kort – kursus for skolebestyrelsen.
Lene undersøger dato m.m.
Punkter til næste møde:
Løbende revidering af principperne – gemmes.
Løbende meldinger vedr.
langtidssygemeldinger, hvad sker der? –
gemmes.
Ny Skole – Byggeproces.

Lene/

