Kulsbjerg Skole
Den 24. september 2017
Møde mellem foreninger, lokalråd, ungdomsskole, skolebestyrelse og skolen.
Den 4. oktober kl. 16.45 til 18.00
I kantinen i Langebækhallen.

Dagsorden/referat
Deltager:
Anne-Marie, skoleleder
Peter, Søren, Jytte og Jette lokalrådet
Hanne, webmaster lokalrådet
Flemming, serviceleder, V
Casper, viceskoleleder
Pernille, skolebestyrelsesformand
Kim, formand fodbold
Henrik Børsting deltog i sidste del af mødet. Stensved gymnastikforening.

1. Legeplads / udearealer.
Skolebestyrelsen har fået tegnet et projekt i april 2017, der er en
arbejdsgruppe/samskabelsesgruppe hvor lokalrådet har deltaget om at realisere projektet.
Udførelsen er inddelt i etaper og 1. etape forventes udført oktober 2017. På mødet
orienteres der om projektet og der drøftes om det kan blive et samskabelsesprojektet for
Stensved og evt. et borgermøde. I skolebestyrelsen udtalelse til det kommunale budget er
der et afsnit om legeplads.
Bilag tegningerne
Referat:
Legepladsen
Der er nedsat et legeplads byggeudvalg. Lokalrådet er med i dette udvalg.
Lokalrådet synes det er vigtigt for hele byen at skolen har en god legeplads. Det kan
trække folk ud af døren.
Det ville højne bybilledet.
Lokalrådet kan hjælpe skolen i forhold at få et andet udtryk.
Legeplads tegningen tager udgangspunkt i Mallingskløft.
1. Etape tager udgangspunkt i området med fyrtræerne med en Pippi og en Tarzan bane.
Det er vigtigt at både lokaludvalget og skolen melder ud på hjemmesiderne med hvad
der sker i forhold til legepladsen.
Det handler om at der skal laves samskabelse. Skal der etableres et borgermøde?
Kommunens foundraiser er inddraget i projektet.
Det er vigtigt, at der tænkes i noget som ikke er for drifttungt og kræver meget
vedligeholdelse.
Det er vigtigt man har en skole som er god ud og ser godt ud.

Der bliver i børnehaven hver år lavet en liste over hvad der skal laves og en masse
møder op og de vil gerne. Kunne det samme gøres i skolen?
Det gør ikke noget at det kun er borgere, som har børn på skolen som deltager ved
borgermødet.
Borgerne kan støtte op om projektet og man kan deltage på forskellige niveauer.
Det er attraktivt for byen at have en skole som tager sig godt ud.
Skolebestyrelsen vil gerne have samarbejde med børnehavebestyrelserne.
2. Kantinen i Langebækhallen
Næste skridt - årshjul og ”samarbejdsaftale” Alle byder ind.
Referat:
Flemming laver en oversigt over hvor meget det nye rum bliver brugt.
Der skal laves en samarbejdsaftale.
Fodbold bruger hallen 2 gange om ugen i vinterhalvåret.
Det er interessant for andre at se, hvornår kantinen er optaget.
Det er vigtigt at man let og hurtigt kan se, hvornår kantinen er ledig.
Man kan booke kantinen gennem lokalrådet.
Flemming afventer accept i forhold til montering af gardiner.
Ønsker:
Mangler der bestik?
Projektor
Rumdelere
Inventar
Jette orienterede:
Politiet vil gerne samarbejde med lokalrådet. De vil gerne have nogle ambassadører
som kender området. Man skal ikke være stikker eller betjent. Men man skal være
med til at tage det i opløbet. Man skal have kontakt til en betjent som følger op på
henvendelser. Det kunne være uro og den slags sager. Det er ikke i forhold til de ting
man ellers ville ringe 112 eller 114 til.
Projektet hedder borgernært politi i området. Ambassadørerne bliver tryghedsambassadører. Man skal deltage i 1 årligt møde.

3. Hjemmeside/ formidling fra lokalrådet.
Jette orienterer om lokalrådets planer om formidling. Hvordan kan/skal vi samarbejde
om formidling, til gavn for os alle?
Referat:
Hjemmeside/ formidling fra lokalrådet
Borgere skal kunne komme i kantinen og lave noget sammen.
Der kunne og laves mad, det kan laves på skolen.
Lokalrådet kunne finde nogle ambassadører i forhold til at starte aktiviteter op i
kantinen.
Lokalrådet kan kontakte Flemming for brug af lokaler.
Affaldsindsamling den 15/10 i byen. Der er hængt plakater op. Det er vigtigt at det
deles på facebook. Det er et godt medie at dele det på.
Hanne er i gang med hjemmesiden og kalenderen er meget vigtig
Www.stensvedogomegn.dk
Hjemmesiden er fortsat under udvikling.

Hjemmesiden kan også ses på facebook.
Lokalrådets hjemmeside kan lægge opslag op for andre foreninger. Så den er en slags
portal. Det skal være et samlingspunkt uden at nogen får et ekstra arbejde ud af det.
LUP skal på hjemmesiden
Foreningerne skal have adgang til at kunne lave opslag på lokalrådet facebookside.
Tiltagene på legepladsen skal på lokalrådets hjemmeside.
4. LUP
Hvor langt er beskrivelsen af LUP for Stensved?
Vi skal alle aflevere tekster.
Carsten Kolle har hjulpet med at lave “bunden” til LUPPEN. Men der skal ændres
noget.
Skole, foreninger og lokalrådet skal lave deres tekster til LUPPEN.
Jette sender LUP rundt.
5. Andet – og næste møde.
Referat:

Kantinen er klar til brug
Skolebestyrelse laver en kommunikationsplan for hvad der kan meldes ud i forhold til
legepladsprojekt.
Der er ikke rengøringsaftale for kantinens køkken. Men for kantinen. Køkkenet er
brugerne som skal stå for rengøringen.
Der er et parti der bruger kantinen en gang om måneden.
Næste møde mandag den 15. januar kl. 17.00-18.30

Anne-Marie Jacobsen

