Kærbyskolen SB14

@SB14

April 2018, LBA/jø

Dagsorden til SB møde 17. april 2018 kl. 17.00 til 19.00

Forældrerepræsentanter:
Jens Fonsbøl (JF), Hans-Henrik Kjærager Nielsen (HH), Kirstine Nørrelykke (KN), Tommy
Røntved (TR), Tove-Christina 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 (YJØ)
Afbud: Tommy Røntved (TR), Per Sand (PS), Kirstine Nørrelykke (KN)

1. Valg af dirigent
JØ

2 min
5 min

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 min

3. Godkendelse af referater
Referat fra 280218 godkendt
JØ har rettet henvendelse til Kærby Købmanden, der mener at have sendt kreditnota i
december 2017. Skolen tjekker i systemet.
4. Orientering om byggeri 2018
SB blev vist rundt på skolen og orienteret om status på byggeriet.

25 min

SB opfordrer til at medlemmerne af byggeudvalget indkaldes til et statusmøde for
byggeriet. Medlemmer af byggeudvalget indkaldes til kommende byggemøde.
5. Fagfordeling skoleåret 2018/19
Orientering om team-sammensætning
Skolens ledelse orienterede om teamsammensætningen for kommende skoleår.
Teamsammensætningen offentliggøres på forældreintra d. 18/4-18

20 min

Beslutning om svømning
Punktet bortfalder
Beslutning om lukkedage DUS
YJØ fremlagde forslag om at lave Grundlovsdag til en lukkedag i DUS. Punktet tages
op på kommende møde, hvor brugen af DUS på tidligere Grundlovsdage
dokumenteres for SB14
SB14

Side 2

Kærbyskolen SB14

Orientering om DUS 2
YJØ orienterede om intentionerne for en fremtidig DUS 2, hvor der tilbydes attraktive
aktiviteter og rammer for eleverne. Der er en ambition om, at have 30 børn meldt ind
i DUS 2 pr. 1/9-2018. Det er planlagt et samarbejde med Vester Mariendal for børn og
personale.
SB bakker op om tiltaget om at gøre DUS 2 tilbuddet mere attraktivt og opfordrer til,
at der kommunikeres ud til forældre om planerne for DUS 2
6. Skolebestyrelsesvalg
Der afholdes valgmøde d. 3/5-18. Mødet offentliggøres senest d. 26/4-18 af LBA

15 min

Forældrevalgte i skolebestyrelsen laver et input til evt. kommende forældre til
skolebestyrelsen. JØ er tovholder på produktet.
7. Skolens iPad politik
Princip til udarbejdelse jf. bilag 1.
På kommende møde drøftes et forslag til princip, hvor der bla. tages afsæt i den
skrivelse, der udleveres til hjemmet, når der udleveres en iPad til eleverne.
8. Orientering om udmøntning af besparelse på teknisk servicelederområdet
LBA orienterede om besparelse på teknisk/servicelederområdet. Besparelsen
udmøntes på skoler uden overbygning, men pga. Kærbyskolens størrelse får det ikke
umiddelbart betydning for Kærbyskolen.
9. Besvarelse af henvendelser til SB
Ingen henvendelser
10. Evt.
Forslag om brug af sikkerhedsudstyr ved brug af rulleskøjter, løbehjul m.m.
SB14 bakker op om at der skal anvendes hjelm, når der køres på rulleskøjter, løbehjul
m.m. Hjul og hjelm følges ad!
Skolefest
Skolefesten er planlagt til d. 7/6-2018.
Ombygningen kan få indflydelse på om festen kan afvikles i juni måned. Tidsplanen
drøftes på kommende byggemøde og JFN giver efterfølgende besked til TCC og JF

15 min

10 min

10 min
5 min

