Kærbyskolen SB14

@SB14

Januar 2018, LBA/jø

Dagsorden til SB møde tirsdag d. 30. januar2018 kl. 17.00 til 19.00
Mødet holdes i personalerummet.
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: Tove-Christina Choe Kristensen (TCC), Per Sand (PS) og Jørn Skovmand (YJØ)

•

Valg af dirigent & Referent
JØ valgt som dirigent
JFN valgt som referent

3 min.

•

Godkendelse af dagsorden & møderække
Dagsorden godkendt
Møderækkefølgen er godkendt - alle møder er som udgangspunkt 17.00 – 19.00
Mødet d. 28/2-18 afholdes på KUNSTEN, kl. 17.00 – 20.00

4 min

•

Godkendelse af referat
Referat godkendt

•

Skolefest
Afslutning af økonomi
Der afventes stadig svar fra Kærbykiosken. SB14 tager kontakt til Kærbyskiosken. JØ
skriver besked.

1 min.

•

Ledelsens orientering:
Skolegård
Elevrådet har været inddraget i brug af skolegården under byggeprocessen. Der
etableres midlertidige boldbaner og elevrådet har søgt om og fået midler fra
skoleforvaltning og Kærbyskolen. Elevrådet har besluttet at anvende midlerne til at
købe en pannabane. Der findes et passende sted til pannabanen, så den kan bruges
under byggeprocessen.
Kommende 0. Klasse
Pt. 30 elever indskrevet på kommende 0.årgang. Deadline for indskrivning er 2/2-18
Medarbejder

9 min.

3 min.
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Vikarbrug
Der er et fokus på skolens vikarbrug. Både i forhold til ressource og den konkrete
anvendelse af vikarer.
•

National test og Beregner
Frivillige test – se bilag
SB14 bakker op om forslaget fra skolen om at anvende de frivillige nationale test med
henblik på at bruge progressionsværktøjet, Beregneren.

20 min.

SB14 formulerer et brev til den samlede forældregruppen inden næste SBmøde.
•

Valg til skolebestyrelse
Valgreglerne godkendes af SB14.
JØ, HH og LBA nedsættes som valgbestyrelse.

•

Overgang til VM (Bilag)
Kærbyskolen og Vester Mariendal Skole har udarbejdet en plan for overgangen fra
Kærbyskolen til Vester Mariendal Skole. SB14 bakker op om initiativet og ønsker
samarbejde med Vester Mariendal i forhold til overgangen – herunder informationer
til forældre på Kærbyskolen om møder, tidsplan, indskrivning m.m.

40 min.

15 min.

SB14 understreger vigtigheden i at informere forældre på Kærbyskolen tidligt om
indholdet i og arbejdet med overgangen til Vester Mariendal Skole.
•

Elevrådet.

5 min.

•

Budget og nøgletal
Budgettet præstenteres på kommende bestyrelsesmøde

0 min.

•

MED’s orientering
Kommende møde afholdes onsdag d. 7/2-18, hvor dagsorden er ombygning og ny
personalepolitik

•

Sager/henvendelser der skal besvares af SB
Hvordan håndterer skolen skift blandt voksne bla. i forbindelse med barsel?
SB14 udarbejder et princip, hvor lærer/pædagog-skifte beskrives.

15 min.

0 min

Trafik-situationen
Der kommer henvendelser til SB14 om den problematiske trafiksituation omkring
skolen.
SB14 foreslår nedsættelse af et trafik-udvalg. JØ laver et udkast til beskrivelse.
•

Indsamling til Halshytten
Mobilepay: På kuverten der udleveres i forbindelse med indsamling til Halshytten
fremgår det, at mobilepay og betaling via netbank.

1 min.
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Evt.
Forslag til dato for skolefest: 7/6-2018 – med mindre byggeprocessen forhindrer
dette.
Kommende møde:
Princip for vikardækning
Byggeproces
Regler for brug af skolens iPad

4 min

