Kærbyskolen SB14

@SB14

August 2017, LBA/jø

Referat SB møde 16 august 2017 kl. 17.00 til 19.00
Mødet holdes i personalerummet. Der serveres frugt og sødt
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)
Afbud: TCC, TR

1. Valg af dirigent
JØ valgt som dirigent
JFN referent

3 min.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

4 min

3. Godkendelse af referater
Referat fra 130617 godkendt
4. Skolefest
Forslag om at gøre mellemtrinsgangen med aktiviteter mere interessant for
deltagerne i skolefesten. Se endvidere evaluering i referatet fra 130617

3 min.

15 min.

Regnskabet for Skolefesten 2017 gennemgås på næste skolebestyrelsesmøde
5. Ledelsens orientering:
15 min.
5.a Skoleårets start:
Starten på skoleåret er gået godt. Nødpasningen i sommerferien er også forløbet
efter planen. Ledelsen afholder møde med forvaltningen om den fremtidige
nødpasning. Udfaldet af dette møde drøftes på næste bestyrelsesmøde.
5.b Gennemgang af timefordeling:
Skolens timefordelingsplan blev gennemgået og lægges ud på hjemmesiden under
skolebestyrelsens menupunkt.
6. Ansættelsesproces DUS-leder
6.a Stillingsopslag (udkast til stillingsopslag vedlagt som bilag):
Forslaget til stillingsopslaget blev drøftet. LBA tilføjer rettelser og sørger for at
stillingsopslaget offentliggøres i uge 33.
6.b Ansættelsesudvalg:
Udvalget består af alle forældrevalgte i skolebestyrelsen, samt LBA, JFN, TTR, LBC
og Anna Bertelsen(tillidsvalgt pædagog) og Karin Henriksen (Afdelingsleder DUS)

45 min.
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7. Forældremøder i efteråret
Skolebestyrelsen drøftede deltagelse på kommende forældremøder på de forskellige
årgange. Skolebestyrelsen deltager på møderne i det omfang, det kan lade sig gøre og
laver også et kort oplæg til de møder, hvor skolebestyrelsen ikke kan deltage.
JØ og TTC laver oplægget og tager i disse tilfælde kontakt til forældrerådene for at få
dem til at formidle skolebestyrelsens oplæg på forældremøderne.
LBA leverer liste over kommende forældremøder til skolebestyrelsen.

30 min.

8. Skolebestyrelsens punkter

0 min.

9. Elevrådet.
Skolebestyrelse(JØ) og ledelse deltager på første elevrådsmøde i morgen, torsdag d.
17/8-17.

0 min.

10. Budget og nøgletal

0 min.

11. MED’s orientering
Første MED-møde afholdes d. 6/9-2017

0 min.

12. Sager/henvendelser der skal besvares af SB
Må elever fra 5. og 6. Årgang selv gå/cykle til og fra Vester Mariendal Skole i
skoletiden.
Elever på 5. og 6. Årgang transporterer sig selv til og fra Vester Mariendal i
forbindelse med Idræt, H/D og Madkundskab. Som opstart følges eleverne af en
lærer og forældre skal give tilsagn ift. om deres barn må cykle til og fra Vester
Mariendal. Skoleforvaltningens jurist er kontaktet og har meddelt, at elever gerne
må transportere sig til og fra Vester Mariendal, da der både er
fodgængerovergang, cykelsti og tunnel under befærdet vej.
Der er opbakning fra Skolebestyrelsen til dette.

10 min.

13. Principper til behandling:
14. Evt.
Der har i løbet af sommerferien været en del udfordringer med fest om aftenen i
skolegården med efterfølgende svineri, smadrede flasker og hærværk. Politiet er
kontaktet.
5. årgang skal d. 25/8-17 deltage i Kulturmødet på Mors og får i den forbindelse
besøg af kunstnere.
Foto af skolebestyrelsens medlemmer – de sidste skolebestyrelsesmedlemmer er på vej
til fotografen.

5 min.

