
 
 

Vedrørende Skolebestyrelsesreferat 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22-09-2021 
a. Godkendt 

 
2. Dialog nr. 2 vedrørende sikre skoleveje i Gungehusskolens 

skoledistrikt - bilag er udsendt sammen dagsorden 
a. Det var planlagt, at Forvaltningen skulle deltage på mødet, 

men blev forhindret, grundet sygdom.  
Så punktet blev kun kommenteret skolebestyrelsen. Vi blev 
enige om at tage imod tilbuddet om et Teams møde, så 
snart det er muligt. 
 
Udfaldet af rapporten er ikke som forventet. Der fortsat 
blanding af bløde og hårde bilister ved skolen. 
Skolebestyrelsen er også interesseret i indsigt i COWI 
rapport, så vi kender deres forudsætning for de valg, der 
umiddelbart er besluttet. Vi ser forsat gerne, at 
Høvedstensvej bliver ensrettet om morgen samt et 
fodgængerfelt med lys foran skolen vil gøre underværker 
samt indsnævring af Høvedstensvej fra Arnold Nielsens 
Boulevard ned mod skolen. 
Vi ser gerne, at der bliver lavet en dobbelt cykelsti ned af 
Høvedstensvej mod skolen. 
 

3. Elevrådet 

a. De deltager på næste møde. 
 

 
4. Gantt-kort & årshjul, tilbagemelding fra arbejdsgrupper i forhold til 

milepæle og deadlines - bilag er udsendt sammen med dagsorden 
a. Kommunikationsstrategi 
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Det skal undersøges om vi kan få nogle studerende til at 
lave et projekt omkring kommunikation på skolen. Det 
gælder både intern og ekstern kommunikation. Der vil blive 
taget kontakt til RUC om de har nogen, der kunne tænke sig, 
at lave et projekt hos os. 
 

b. Tiltrækning af nye elever og fastholdelse af eksisterende 
elever 
Gruppen skal mødes via Teams den 17. november 2021 – 
dette er vores vigtigste punkt og der skal fokus på det 
snarest. 
 

5. Orientering om ledelsens møde med Centerchef 
a. Der har været påbud omkring lærernes psykiske 

arbejdsmiljø og lærerne har skrevet en henvendelse omkring 
den samme udfordring.  
Heldigvis er de mange positive ting, mange forældre vil 
gerne vil skolen/lærerne, god progressiv skolebestyrelse, 
godt kollegialt miljø, mange ansatte som har været her i 
mange år, godt samarbejde mellem ledelsen og lærerne, 
ingen konflikter som tidligere. Godt samarbejde på tværs af 
almen skolen/E-klasserne.  
Der er tilført 3 millioner som skal bruges på flere hænder, så 
vi bedre kan nedbringe presset på lærerne. Det vil sige flere 
hænder til blandt andet nedbringe presset på de lærere som 
har for mange timer. 
 

6. Status på Covid19 situationen 
Gungehus er pt. ikke helt så hårdt ramt, som andre skoler i 
kommunen, men der er en lille stigning 
Fjernundervisning er pt. ikke en mulighed, da den tidligere 
aftale ikke er forlænget. Vi håber, at det er ren forglemmelse 
og at den snarest kommer på plads. 
Medarbejderne er ikke omfattet den nye testordning til trods 
for at det var de tidligere. Det ville være en god ide, da de 
går op ad børnene til dagene. 
Der forskellige retningslinjer og skal forholde sig til KL og 
ikke patientstyrelsen, det giver stor forvirring blandt forældre 
og skole. 

 
7. Meddelelser 

a. Formanden 
i. Demi tager til Skole- og forældre landsmøde i Nyborg 

den 19. november 2021 
ii. Der har været Lærernes dag den 5. oktober 2021 

 
b. SKOK  

i. SKOK afholdt deres oktober-møde på 
Gungehusskolen, hvor Lene og Ole var værter. Det 
var et godt møde med gode emner blandt andet 
omkring klublivet. 
 

c. Medarbejderne 

i. Der er stor ros til ledelsen fra lærerne i denne tid, 

hvor de arbejder under stort psykisk pres. Det giver 
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ro i maven og sagsbehandleren fra Kredsen giver 

stor ros til lærerne for et godt arbejdsmiljø for både 

børn og voksne på skolen. 
 

d. Klub og SFO 
i. Niklas er konstitueret leder for SFO og der været for 

de kommende 4. klasser og valg af klubberne. 
Der afventes ansættelse ny leder og derfor bliver der 
ikke sat nye tiltag i gang – men igangværende 
emner/opgaver fortsætter. 
 

e. Ledelsen  
i. Der er vedtaget en ny lov og for elevplaner, UPV, 

Nationale test, kvalitetsrapporter m.m. 
ii. Sammenlægningsprojekt på 7. klasse og det er til 

dels forløbet smertefrit. Selvfølgelig er der altid 
udfordringer og der er indkaldt til et opfølgende 
forældremøde sammen med både skolen og 
klubben. 

iii. Der er ansat 2 nye lærere og 1 ny pædagog pr. 1. 
december 2021. 
Lærer Camilla Ginnerup Christensen til almen skolen 
Lærer Jeannette Lundquist til E-klassen. 
Pædagog Simone Staugaard til E-klassen. 

iv. Demi og Lise-Lotte deltager i ansættelse af ny 
indskolingsleder. 

v. Jes og Lene deltager i Et sundt skoleliv med fokus på 
røgfri skoletid. 
 

8. Eventuelt  

a. Punkt til næste dagsorden - Indtjening til egen klassekasse 

på Gungefestival 


