SB18

Skolebestyrelsesmøde 02.10.2018
Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00, der serveres kaffe, frugt og sødt
Forældrerepræsentanter: Tove-Christina Choe Kristensen (TCK), Hanne Christine Zinck Andersen (HZA),
Heidi Johansen (HJ), Helle Liske Rosenvinge (HLR), Berit Fabricius (BF), Loa Dahl iversen (LDI), Linda Marie
Smith Pedersen (LSP), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG)
Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR)
Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg (JF)
Afbud: Tove-Christina Choe Kristensen (TCK), Heidi Johansen (HJ)
Referent: JF

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
Fremadrettet betragtes referater som godkendt, hvis SB18 medlemmer ikke har kommenteret
senest 7 dage efter udsendelse. Referatet offentliggøres herefter på skoleporten.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Valg af referent
JF valgt som referent
4. Velkomst fra rådmanden (video)
Rådmand Tina French har lavet en velkomstvideo. Rådmanden byder i videoen velkommen til
medlemmerne i den nye skolebestyrelse og inviterer til dialog. SB18 tager imod invitationen og
HLR deltager som skolebestyrelsesformand ved kommende kaffe-møde med rådmanden.
5. Orientering fra Skoleudvalgets besøg på Kærbyskolen
Skoleudvalget tager på rundtur på kommunens skoler og afholdte i den forbindelse udvalgsmøde
på Kærbyskolen d.18/9-18 Udvalget var inviteret med til morgensamling og efterfølgende
orienterede skolens ledelse bla. om arbejdet med skolens profil i æstetiske læreprocesser og den
igangværende byggeproces.
6. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
Ingen henvendelser
7. Gensidig orientering
 Orientering fra ledelsen:
Kort orientering om byggeprocessen, der efter planen skal afsluttes med udgangen af uge 43. I
øjeblikket er arbejdet koncentreret omkring skolegården, aula og kommende garderober.
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Henvendelse fra Kærbysport ang. afvikling af fest for medlemmer, hvor der udskænkes alkohol og
hvor der kræves alkoholbevilling. SB18 har en holdning til, at der ikke afholdes fester på skolen
fra foreninger og forældre, hvor der serveres alkohol. På kommende SB-møde drøftes
retningslinje for udlån af skolens lokaler.
Skolegården bliver i sommerhalvåret brugt af unge mennesker til fest og lignende i
weekenden. De efterfølgende mandage oplever skolen ind imellem problemer med smadrede
flasker, cigaretskodder m.m. Punktet tages op igen på et SB-møde i starten af det nye år.
Trafik-situationen er stadig meget udfordrende på Oluf Borch Vej. Ledelsen opfordrer til at SB18
forholder sig til problematikken. På kommende SB-møde drøftes punktet yderligere med henblik
på handling.
Onsdag d. 3/10 er der pædagogisk aften for det pædagogiske personale. Der er besøg af Preben
Kirkegaard fra UCN.
Skolens ledelse opfordrer til, at bestyrelsen tager på internat, hvor bestyrelsens kommende
arbejde drøftes og prioriteres. HLR og LA laver forslag til dato – afvikling tidligst i februar 2019


Elevrådet:
Skolens elevråd har konstitueret sig og Jakob fra 6.a blev valgt som formand. Jakob blev
præsenteret til morgensamling tirsdag 2/10-18.



MED:
Kort info fra MED om hvad MED-udvalget er og hvordan det er sammensat. Samt en info om
hvilke opgaver, der ligger i MED-udvalget. Der planlægges en arbejdsdag for MED-udvalget.
Udvalget mødes ca. én gang om måneden

8. Inklusion - temamøde
Tirsdag d. 9/10 afholdes inklusionsmøde for forældre på Kærbyskolen. LA skriver reminder på
intra og Facebook. HLR og LA laver videoopslag på facebook for at informere om aftenen. SB18
skriver ud om konkurrence, hvor klassen får præmie for flest deltagende forældre (procentvis).
SB18 skriver (via skolens sekretær) ud til forældrerådene.

9. Evt.
 Alle SB-formænd inviteres til kaffe hos rådmanden. HL deltager fra SB18. Input fra SB18: Skolens
profil, Den gode historie ift. sygefravær, strategi ift. trafik. HL informerer efterfølgende SB18
10. Kommunikation på baggrund af dagens møde
Kort opsamling på foreløbig kommunikation fra SB18:
 Billede på facebook af forældrevalgte i bestyrelsen
 Forestående info-møde om inklusion, kommunikation via intra og facebook
 Dialog med rådmand – HLR deltager i kaffemøde
Kommende SB-møde: 5/11, kl. 17.00 - 19.00
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