Kærbyskolen SB14

@SB14

Februar 2018, LBA/jø

Dagsorden til SB møde 27. februar 2018 kl. 17.00 til 19.30
Mødet holdes på Kunsten med spisning efterfølgende
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: JF, TCC, PS, YJØ

1. Valg af dirigent
JØ valgt til dirigent
JFN Referent

3 min.

2. Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på afslutning af budget skolefest: JØ tager kontakt til Kærbykiosken

4 min

3. Godkendelse af referater
Referat godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2018 – JFN
Budget indstilles til godkendelse, men pga. for få deltagende forældrevalgte SB
medlemmer på mødet kan budget 2018 først godkendes af SB14 efter høringsperiode
på 14 dage fra dags dato.
- Det planlagte overskud på budget 2017 placeres på udgifter til vikar og på nyt
inventar til anvendelse i forbindelse med ombygningen.
- Udgifterne til ekskursioner herunder ture til Halshytten, har i 2017 været større
end det udmeldte budget. I budget 2018 forhøjes budgetposten således, at
klassernes ture til Halshytten, samt midler til øvrige ekskursioner i løbet af året
kan bibeholdes.
- I budget 2018 spares på midler til kurser for ledelse og personale. Disse midler
afsættes i stedet til nyt inventar.

3 min.

15 min.

20 min.

15 min

5. Orientering om valgbestyrelse + fællesmøde – LBA og JØ
Valgbestyrelsesudvalget orienterede om forløbet for skolebestyrelsesvalget på
baggrund af materiale fra forvaltningen. Herunder tidsplanen for valget.
Bestyrelsesvalget bekendtgøres d. 16/3-18
SB indkalder til fællesmøde hvor SB-valg, nedsættelse af trafikudvalg og information
om ombygning på kærbyskolen, er på dagsorden.

15 min.

10 min.
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6. Byggeri 2018
Byggeriet er startet op i uge 8. Der afholdes jævnlige bygherremøder, hvor
repræsentanter fra byggeudvalget inviteres til at deltage sammen med AAK-byg,
Hustømrerne (der vandt licitationen) og COWI
7. Principper til godkendelse
- Vikardækning
- DUS’ens virke
Udsættes til kommende SB-møde

8. Orientering om høringssvar
- Teknisk serviceleder
- DUS-leder
Kærbyskolen beholder, som den eneste skole uden overbygning, en fuldtids teknisk
serviceleder. SB14 støtter den forslåede udmøntning af besparelserne på både Teknisk
serviceleder og DUS-leder.
9. Henvendelser til skolebestyrelsen
- Drøftelse af henvendelse fra forælder
På baggrund tidligere drøftelse af anonymiseret sag, har SB14 formuleret et brev
til anonym forælder. LBA sender brevet til den aktuelle forælder.
10. Evt.
- Mobilitetsuge (overtallighed)
Forud for en overtallig/undertallig-proces i forhold til det pædagogiske personale
på skolerne i Aalborg Kommune, afvikles en mobilitetsuge (uge 12). I denne uge
offentligøres eventuelle job internt på alle skoler og det fastansatte personale har
mulighed for at søge de opslåede stillinger. Efterfølgende foregår overtallighedsog undertallighedsprocessen som tidligere år og forventes afsluttet medio april.

11. Middag i Cafe Alto fra kl. 18.30-19.20

5 min.

5 min.

