
 
 
Skolebestyrelsesmøde Sanderumskolen tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18.00 - 20.00 
Skolen er vært med et stykke smørrebrød fra kl. 17.30. 
 
Afbud fra: Rikke Andersen, Linda Hansen 
Mødeansvarlig: Charlotte Rohleder.  
Mødested: Akvariet. 
 

ES – Erik Sørensen 
LK – Lars Kølstrup 
PC – Peter Christiansen  
CR – Charlotte Rohleder  
CB – Claus Bach 
RA – Rikke Andersen 

LH – Linda Hansen 
NH – Natasja Friismose 
BBC – Bo Bak Christiansen 
JJF – Johnnie Fischer 
CJ – Charlotte Jørgensen 
CF – Claus Fagerlund 

 

Pkt. Indhold Bilag Tids- 
Ramme 

Ansvarlig Forventning 

1. Godkendelse af referat 
 

 5 min. CR Godkendelse 
 

Referat fra d. 24/9-19 blev godkendt. 

2.  Elevrådet 
 

 10 min. Elevråd Orientering 

Der er styr på elevrådsdagen d. 30/10-19. 6 workshops med bl.a.: Etiske dilemmaer, brug kroppen mere i 
præsentationer, mobilforbud og andet. 
Elevrådet har modtaget en orientering om affaldssortering fra Marius Petersen, som en fremskyndelse af tvungen 
sortering. 
Der er et ønske om net til multibanens mål. 
Et ønske om flere cykelstativer til UM, alle stativer er i brug.  
Er der mulighed for at skabe en mere sikker cykelvej fra tunnellen og rundt om hallen enten ved hjælp af: Spejle, 
anlagt cykelsti, skiltning med cykling forbudt? 
Elevrådet afventer en tilbagemelding fra Kent vedr. steder, hvor der kan plantes ét træ pr. afdeling. 
Vedr. vandposter har skolen forespurgt ”Støtteforeningen” om et tilskud. Foreningen har givet et ja, og etableringen 
går i gang.  
Hvor skal elevrådet spørge om sponserede vanddunke? Energi Fyn, Genbrugspladsen, Vandcenter Syd… 

3. Trafikpolitik   X 
   

30 min. CF Drøftelse og 
vedtagelse 

Politikken fremlagt. Formuleringen: Der er skolepatruljer på både Sanderumvej og Væddeløbsvej flyttes til 

transportafsnittet, ellers godkendt. 
Elevrådets ønske om flere cykelstativer, kan der måske søges om, sammen med x antal lygter til en 
morgenkampagne? CB laver et udkast til ansøgning og sender til CF. 
Årets event er at kontakte de lokale cykelhandlere, der kan arrangere et besøg hvor de tjekker cykler.  
Cykelscore, som er et kommunalt tilbud, har tidligere været ude - JJF kontakter. Ved afslag kontaktes PC som 
henvender sig til de lokale.  

4. Principsamlingen 
 

  X 60 min. CR Drøftelse og 
beslutning 

LK gensender skole-hjem-samarbejdsprincippet. 
Lektier: Eksisterende principper slankes og skrives igennem, med samme opsætning som det seneste skole-hjem-
princip 
Princip for klassedannelse, klassedeling og klassesammenlægning ved Sanderumskolen. CB 
Princip for aktiviteter uden for skolens areal - LK 
Princip for sundhed og trivsel ved Sanderumskolen CR 
Princip for skole- hjemsamarbejdet – er lavet 
Princip for læring ved medarbejderfravær – PC 
Princip for elevernes hjemmearbejde - NH 
Princip for forældreinvolvering – CR 
Principper som mangler samler JJF, CJ, CF eksisterende materiale sammen og laver udkast – til så meget som 
muligt: 



• undervisningens organisering 

• skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber  

• adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole 
eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, 

• samarbejdet mellem skole og hjem , og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 

• underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 

• arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 

• fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. 

• skolefritidsordningens virksomhed . 
5. 
 

Orientering: 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra ledelsen 
o Personalesituationen 
o OK Budget 2020 – Facility Management 

 

 15 min. CR, CF Kort orientering. 

Køleskabene blev fjernet i sidste uge. Indtil videre er der få reaktioner, som administrationen har kendskab til. 
Støtteforeningen er presset og forsøger at hverve medlemmer til bestyrelsen. Der kommer en orientering ud. 
Barselsvikariat til en pædagog i heldagsafdelingen, til ansættelse 1/12-19. 
Barselsvikariat til UM er slået op til ansættelse 1/1-20. 
Trivselsundersøgelsen blandt medarbejdere afsluttet. Trods de mange strukturelle ændringer i indeværende skoleår 
er der primært forventede udviklingspunkter. MED og AMU planlægger et fællesmøde d. 29/10-19 for alle 
medarbejdere. Bestyrelsen orienteres om resultatet og drøftelserne på næste møde.   
Facility Management: Det forventes at By- og Kulturforvaltningen overtager opgaven med ledelse af det tekniske 
servicepersonale og det indvendige vedligehold af skolerne. 

6. Evt. 
 

  Alle Tilkendegivelser. 

Er der andre som kan deltage i reflekterende team til Me & More, fredag d. 1. november 9.00-13.00? CB 

 Kommende møde:  
26. november 2019 
 
Kommende emner: 

• Nationale test 
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