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Skolebestyrelsesmøde 04.09.2019 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 20.00 

Forældrerepræsentanter: 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, Tove-Christina Choe Kristensen (TCK) 

Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR) 

Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg (JF) 

Afbud: JF 

Referent: HLR 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Besøg: Ute fra Bedsteforældrenes Klimaaktion 
Trafikudvalget vender tilbage med oplæg 

3. Behandling af evt. indkomne henvendelser til skolebestyrelsen 

4. Update på kortere skoledag for mellemtrinnet - ORIENTERING/DRØFTELSE 
Konsekvensen af kortere skoledag er flere holdtimer (to voksne pr. klasse), hvor der i fremtiden 
skal arbejdes med co-teaching. Skolen arbejder med hele tiden at blive bedre til at være to voksne 
pr. klasse. 
Der har ikke været forældrehenvendelser vedr. den kortere skoledag. 
I DUS er der sat klare mål for, hvilke udslag den kortere skoledag vil give, da børnene kommer 
tidligere fra skole to dage om ugen – dette medfører bedre tid og overskud til aktiviteter og ture 
ud af huset. 
Skolebestyrelsen evaluerer i foråret. 

5. Gensidig orientering  
a. Nyt fra elevrådet 

Der er kommet ny lærer som kontaktperson til elevrådet (Pernille) 
b. Nyt fra MED 

MED taler om ’Fællesskab på tværs’ ifht. kerneopgaven, hvor der er fokus på de forskellige 
snitflader på skolen (almen- og specialdelen, DUS og skole, indskoling og mellemtrin, de 
forskellige fag). 

6. Status på undersøgelse omkring leasing af møbler – ORIENTERING 
Skoleforvaltningen ser positivt på leasing af skolemøbler. Der pågår lige nu en drøftelse i ledelsen 
omkring hvilket omfang skolen kommer til at gøre det i. Lige nu er der fokus på bordmiljøer i 
aulaen, møbler til Klub Kærby samt møbler til 0.klasserne. 

7. Status på ansættelser – ORIENTERING 
Hen over sommeren er der ansat fem nye medarbejdere. 

8. Orientering fra DUS – ORIENTERING 
DUS’en er opmærksom på at skabe gode rammer for alle børn – især er der lige nu fokus på at 
fastholde 3. klasserne i DUS-tilbuddet. Der arbejdes med at skabe en fælles DUS med flere tilbud, 
fx åbne værksteder og særlige aktiviteter for børnene, hvor de er delt op i grupper mv. 

9. Internat for skolebestyrelsen – DRØFTELSE 
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Højgården ved Slette Strand den 13./14. september. Vi går i gang kl. 15 (der er mulighed for 
check-in og kaffe inden), og kører hjem igen senest lørdag kl. 13. 

• Indlæg fra ledelsen omkring hvordan der drives skole, incl. Kærbyskolen som profilskole for æstetisk 
læring (læsepakke sendes ud) 

• Værdier i skolebestyrelsen - hvilket aftryk vil vi sætte på skolen? 

• Hvilken prioritering skal SB18 have? Hvilke tre pejlemærker vil vi have? 

• Årshjul 

• Konkrete drøftelser, fx skolegård 
 

10. Morgentrafik – DRØFTELSE  
Punktet udsættes, men har dog været drøftet under punkt 2. 

11. Skolegård – DRØFTELSE 
Punktet udsættes 

12. Evt. 

• Skolebestyrelsen sender brev til det nyvalgte elevråd med en hilsen fra bestyrelsen.  

• Faglokalerne skal lydisoleres yderligere. AaK Bygninger er involveret ifht. at finde en løsning. 

• Orientering om hændelse i skolegården den 3/9, hvor en elev fra 1. klasse kom til skade i 12-
frikvarteret. Barnet har det efter omstændighederne fint, og der er meldt ud til alle på Intra. Lise 
tager til efterretning, at personalet bakkede fint op om situationen- og forældrene oplever også, at 
situationen blev håndteret fint. 

• Der afvikles førstehjælpskursus på skolen. Bestyrelsen har fået en plads på kurset, men giver denne 
plads videre til medarbejderne på skolen (der er venteliste til kurset). 
 

13. Kommunikation på baggrund af dagens møde 

 


