Kærbyskolen

SB14

Dagsorden til SB møde 6. juni 2018 kl. 17.00 til 19.00
Forældrerepræsentanter:
Jens Fonsbøl (JF), Hans-Henrik Kjærager Nielsen (HH), , Tommy Røntved (TR), ToveChristina Choe Kristensen (TCC), Per Sand (PS) og Jens Ørnsholt (JØ)
Medarbejderrep.: Trine Thorst Rottbøll (TTR), Louise Birch Cheng
Ledelsesrep.: Lise Bech Andersen (LBA), Jesper Foldberg Nielsen (JFN), Jørn Skovmand (JS)
Afbud: Kirstine Nørrelykke (KN), Tommy Røntved(TR)

1. Valg af dirigent
JØ valgt

1 min.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

3 min.

3. Godkendelse af referat
Referat fra 170418 godkendt

1 min.

4. Skoleåret 2018-2019
a. Ledelsens orientering herom
Fagfordeling og teamsammensætning er på plads i almenskolen
Næste skridt er skemalægning

10 min.

Der er pt. opslået et barselsvikariat for en pædagog i almen.
Afhængig af antallet af børn i k-klasserne når vippemodellen fastsættes, skal
der muligvis ansættes en lærer til specialafdelingen.

5. DUS 1 og 2
a. Drøftelse af DUS’ens formål - som i … lad os starte med at få princippet for
Kærbyskolens DUS på plads (vedlagt Jørns notat herom af dec. 2017)
Princippet vedtages med en tilføjelse til udsendte forslag: de første sætninger
fra Jørns skriv til forældre om, at målet er at have liv på skolen – også efter
skoletid.

25 min.

b. Jørn fremlæggelse af det udsendte DUS 2 tilbud
Begrundelse for ”lukning” af hidtidige aftentilbud og overgang til et nyt DUS2
tilbud skrives ud til forældre.
c. Drøftelse og evt. justeringer/tilføjelser til dette

6. Festkalender 2018
a. Vi valgte ikke at holde skolefest i maj/juni 2018. Hvad sætter vi i stedet i

15 min.
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kalenderen ref. 60 års-jubilæum, indvielse af den ombyggede skole?
Der afholdes en fest, hvor skolens 60-års jubilæum og ombygningen slåes
sammen og der inviteres når ombygningen er færdig.
b. Mellemværende med Kærby-kiosken – kr 1.875 krediteret skolens EAN?
Skolen er krediteret kr. 1875 og sagen betragtes som afsluttet.
7. Ipad politik
a. Det forlyder, at regler og restriktioner for 5.A hhv 5.B’s brug af iPads er
blevet ændret siden sidst. → Orientering herom ved Trine
TTR orienterede SB14 om iPad praksis på 5.årgang. De før gældende regler er
igen etableret på 5.årgang og arbejdes løbende med regler og praksis for brug
af iPad på årgangen. Dette sammen med eleverne.

20 min.

b. Skal vi ikke få lavet det Princip for digital dannelse - herunder rammer for
brug af iPad og egne devices
se evt. https://svendborgheldagsskole.dk/information/skolebestyrelsen/principper/princip-for-elevers-adgang-til-mobiltelefon-ipad.aspx
Skolens ledelse iværksætter en evaluering af 1:1 ordningen, der nu har været
kørende i nogle år. Evalueringen kommer til at omhandle output og
fremtidige arbejde med fx iPads, Chromebooks m.m.
Der er enighed om, at der udarbejdes et princip for digital dannelse og
anvendelsen af devices i undervisningen. Ledelsen inddrager relevante
fagpersoner fra skolen i udarbejdelsen af et udkast til princippet. Det
efterstræbes at udkastet præsenteres på kommende bestyrelsesmøde.
c. Som grundlag for behandling af a) og b) vedhæftes JØ’s input til sidste møde
og Lise bedes fremsende kopi af den senest udleverede forældre-info i
forbindelse med udlevering af iPads

8. Skolebestyrelsesvalget 2018
a. Orientering ved Lise, formand for valgudvalget
Der er nu nok forældre til at sammensætte en ny skolebestyrelse.

5 min.

9. Byggeriet
a. Orientering ved JØ: Opfølgning på SB-beslutningen 17/4 om, at
byggeudvalget skulle inviteres til deltagelse på næste bygherremøde mhp
prioriteringen af de frie midler på 1.2 mill. kr., som var i overskud efter
projektlicitering.
SB14 blev orienteret om processen hidtil. Byggeudvalget er opløst, men SB14
opfordrer til at byggeudvalget inddrages ved større eller nye investeringer.

20 min.

b. Status-input fra AaK Bygninger og projektet som pågår - ved Lise el. Jesper
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10. Besvarelse af indkomne henvendelser
Ingen

5 min.

11. Evt.
Elevrådet har planlagt tur til Egholm for hele skolen. Dagen afvikles d. 22/6-17

5 min.

