SB18

Skolebestyrelsesmøde 05.11.2018
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: Linda Marie Smith Pedersen (LSP), Heidi Johansen (HJ)
Referent: JF

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Valg af referent
JF
4. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
Ingen henvendelser
5. Temamøde, inklusion
Der har været afholdt temamøde om inklusion med ca. 10 fremmødte forældre. Det blev til en
god snak med de fremmødte. Der blev nedfældet mange gode ideer, der nu er fremsendt til
skoleforvaltningen. På forvaltnings- og politisk niveau arbejdes videre med input fra
medarbejdere og forældre.
Link til skoleudvalgets dagsorden – https://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-ogreferater/skoleudvalget
Overvejelser omkring fremtidige formelle/uformelle møder med forældre. Evt. fyraftensmøder
eller morgensamlingsmøder. Dette drøftes videre på kommende internat for SB18.
6. Gensidig orientering
a. Nyt fra elevrådet
Ingen input
b. Nyt fra MED
Der var personaledag på kærbyskolen lørdag d. 3/11. Temaet var Arbejdsglæde i forhold til
kerneopgaven. Foredragsholder Freddy Meyer var på besøg og dagen vekslede mellem
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foredrag, drøftelser i plenum og gruppearbejde. MED-udvalget arbejder videre med dagens
udbytte og videreudvikler Kærbyskolens model for Arbejdsglæde.
c. Nyt fra byggeri
Byggeriet afsluttes som udgangspunkt med udgangen af uge 46, men projektet forventes ikke
afsluttet før nytår.
7. Skolens økonomi v/Jesper
Kærbyskolen havde i fredags besøg af den eksterne revision. Der var ingen anmærkninger.
Jesper fremlagde grundprincipperne for skolens ressourcetildeling, timebevilling og kronebevilling
8. Princip: Udlån af skolen
HLR og LA laver udkast til princip, der behandles på kommende SB-møde
9. Trafik
Om morgenen er trafiksituationen problematisk ved Kærbyskolen. SB18 drøftede mulige tiltag:
- Kiss and Goodbye zone
- Lave tydelige anbefalinger ift. mulige parkeringssteder (intra, hjemmeside, facebook)
- Tydeligere eller anden skiltning (By- og landskabsforvaltningen)
- Trafikforsker og Aalborg Kommune
- Strukturelle indgreb fx Ensretning af Oluf Borchsvej
- Strategi for kommunikation fra SB18 ift. trafik
o Reflekser – kan vi få dem gratis? (fx Trygfonden)
o Fra forælder til forælder
- Børn der krydser Enggårdsgade ved Oluf Borchs vej, er også et problem
- Fodgængerovergang på Enggårdsgade
- Gå-busser, med opsamlingssteder, skilte
- Indhente erfaringer fra andre skoler
- Uddeling af Flyers
- SB18 tilstede om morgenen for at appellere til god opførsel i trafikken
- Høre/inddrage forældre i forslag til løsninger fx til fyraftensmøder
Det nedsættes et trafikudvalg bestående af Kirstine (KRG) og Helle (HLR). Inden kommende SB18møde arbejder udvalget videre med:
- Kontakt til Aalborg Kommune
- Laver kommunikation på facebook ifb. Med udlevering af reflekser
- Udkast til invitation til fyraftensmøde.
10. Evt.
LA og HLR laver nyt forslag til datoer for SB-møde i december og SB-internatet i de nye år. Datoer
sendes ud i uge 45
Fremadrettet ønskes det præciseret i dagsorden om punktet er drøftelse, info og tid på det
enkelte punkt.
11. Kommunikation på baggrund af dagens møde
Trafik-nyt på facebook
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