Kærbyskolen SB14

@SB14

September 2017, LBA/jø

Dagsorden til SB møde 12 september 2017 kl. 17.00 til 18.30
Mødet holdes i personalerummet. Der serveres sandwich 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 (LBC)
Ledelsesrep.: Lise Bech Andersen (LBA), Jesper Foldberg Nielsen (JFN)
Afbud:

SB14
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1. Valg af dirigent og referent
JØ dirigent, JFN referent

2 min.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med det forbehold at enkelte punkter bliver udsat til
kommende SBmøde pga. forsinket mødestart.

4 min.

3. Godkendelse af referater
Referat godkendt

4 min.

4. Skolefest
10 min.
JF har været i kontakt med Kærbykiosken. Der er en kreditnota der ikke er ført tilbage
endnu. Punktet om økonomi fra Skolefesten tages op og afsluttes på næste SBmøde.
5. Ledelsens orientering:
•

Genbeskrivelse af Specialundervisningstilbuddene (bilag 1, 2, 3):
SB14 har ikke forslag til ændringer i forhold til Forældrefolderen.

•

Nationale test og beregneren:
Punktet tages op på kommende bestyrelsesmøde.

•

Eksemplarisk samarbejde mellem faggrupper:
Kærbyskolen er blandt de 13 skoler i hele landet, der blevet udpeget af faglige
organisationer og forvaltninger som en skole, hvor der er et godt samarbejde
mellem faggrupper. KL står bag projektet.

•

Kærbyskolens tekniske serviceleder, Christian Østergaard har valgt at gå på
efterløn pr. 1. November. Der er besparelser på området og vi må derfor vente
med en eventuel ansættelsesproces.

•

Der har været uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Det fysiske arbejdsmiljø var på
dagsordenen. Ingen anmærkninger.
Om 3-4 uger kommer Arbejdstilsynet igen for denne gang at se nærmere på det
psykiske arbejdsmiljø.

15 min.

6. Ansættelsesproces DUS-leder

10 min.

7. Forældremøder i efteråret (bilag 4)

15 min.

TCC deltager på forældremødet for K-klasser og 0.klasse (13/9)
JØ deltager på 2.årgangs forældremøde d. 20/9
JF deltager på 3.årgangs forældremøde d. 27/9
Slides til anvendelse på møderne udarbejdes af JØ og fremsendes inden møderne.
8. Skolebestyrelsens punkter

0 min.
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9. Elevrådet

0 min.

10. Budget og nøgletal

0 min.

11. MED’s orientering

0 min.

12. Sager/henvendelser der skal besvares af SB

25 min.

•

Forældrehenvendelse til skolens ledelse: Anonymiseret så SB’s holdning til
skolens besvarelse af sådanne spørgsmål og kan drøftes og kommunikeres.
(Bilag 5)

•

Skolens trivselspolitik (JØ) – det bør vi besvare som SB med principper.
Punktet blev ikke behandlet og udsat til næste SBmøde.

13. Principper til behandling:
Næste møde:
Klagebehandling i forhold til mobning.
Status på principper
14. Evt.
Næste møde
Indsamling til Halshytten – kan indsamlingen foregå anderledes? LBA tjekker op på regler
inden.

0 min.

5 min.
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