SB18

Skolebestyrelsesmøde 11.11.2019
Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00
Forældrerepræsentanter: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA), Helle Liske Rosenvinge (HLR), Berit
Fabricius (BF), Loa Dahl iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG)
Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR)
Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ)
Afbud: Heidi Johansen (HJ), Jesper Foldberg (JF), Linda Marie Smith Pedersen (LSP)
Referent: HLR

1. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
a. Forældrehenvendelser vedr. tid til spisning på mellemtrinnet
Forældre og elever på 5. årgang oplever, at børnene får meget kort tid (5-8-10-12 minutter til at
spise frokost). Eleverne når ikke at spise deres mad i dette korte tidsrum.
Referat: Ti minutter før + 15 minutter efter – men en opmærksomhed på, at der er kamp om at
komme hurtigt ud i frikvartererne for at få baner. Drøftelsen fortsætter mellem forældre og
årgangsteamet.
b. Henvendelse fra forældre på 2. årgang : Kan der blive lavet en plan på, hvordan der
kommunikeres ensartet på Aula?
Referat: Emnet kommer på dagsorden til næste møde, hvor Lise giver en tilbagemelding.
Herefter tager SB18 stilling til, om der skal udarbejdes retningslinjer og i givet fald hvilke.
2. Gensidig orientering
a. Nyt fra ledelsen
Referat: LEGO League holdet vandt i den forgangne weekend, og blev fejret på morgensamling i
dag. På torsdag skal de fortælle mere om, hvordan de vandt. Holdet skal videre til Roskilde til
landsdækkende dyst. Skolen håber på opbakning fra forældre til kørsel; bestyrelsen bakker op
herom og hepper på holdet.
Skolens ledelse og Helle var til arrangementet i Folkekirkens Hus torsdag den 7. november, hvor
emnet var folkeskolen – og hvor Kærbyskolen var i fokus med sin profil. Skolen og Kunsten holdt
et fremragende indlæg. Deltagende var bl.a. Skoleforvaltningens direktør, biskoppen samt
hjerneforsker Kjeld Fredens. Efterfølgende er Kjeld Fredens kontaktet med henblik på et
samarbejde med Kærbyskolen.
b. Nyt fra elevrådet
Info: Helle har på vegne af skolebestyrelsen sendt en hilsen til elevrådet (vedhæftet
dagsorden).
Elevrådet inviteres på et kommende møde.
c. Nyt fra MED
Referat: Møde 21. november: Drøfte retningslinjer omkring vold/trusler, medicinering af børn,
langtidssyge, ansøgt afsked og planlægge MED-dag 5. december.
3. Princip for evaluering
Skolebestyrelsen har udsendt materiale vedr. en evalueringskultur (vedhæftet dagsorden).
Lærere, pædagoger og ledelse arbejder sammen om et skriv, som tilgår bestyrelsen.
Referat: Der udestår et arbejde med at lave et princip for evaluering på Kærbyskolen (som det
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desuden også gør på de fleste andre skoler i Aalborg Kommune). Mange sætter lighedstegn
mellem evaluering og f.eks. nationale tests; arbejdet med evaluering er også meget andet, som
det er vigtigt at få med i arbejdet.
Principperne sendes til drøftelse i SB18 i det nye år.
4. Inklusionsgrundlag
Alle skoler skal udarbejde eget inklusionsgrundlag, som pt. er under udarbejdelse. Status er, at
skolebestyrelsen kan drøfte med henblik på godkendelse til mødet i december.
Referat: Der skal udarbejdes et inklusionsgrundlag, der skal angive en samlet skoleforståelse af
begrebet inklusion på Kærbyskolen. Det skal beskrives, hvordan arbejdet med inklusion gribes
an, hvilke konkrete initiativer der igangsat mv.
Udkast til grundlaget tilgår SB18 inden næste møde, hvor det drøftes med henblik på
godkendelse.
5. Besparelse samt kontrolleret ansættelsesstop
Orientering om besparelsen på skoleområdet i Aalborg Kommune samt det kontrollerede
ansættelsesstop. Orienteringen berører kommunens udgangspunkt som helhed samt den aktuelle
situation på Kærbyskolen.
Referat: Der skal gennemføres en større besparelse på skoleområdet i Aalborg Kommune, hvilket
har medført foreløbigt ansættelsesstop. Der er dog meldt ud fra forvaltningen, at der kan
ansættes igen i det nye år.
Ydermere er ’fælles ledelse’ igen på dagsorden på forvaltningsniveau. I Aalborg Kommune
arbejder man med en definition af fælles ledelse som værende én leder for to skoler, hvor den
ene skole er en mindre skole. Kærbyskolen defineres i denne kontekst som en mellemstor skole.
6. Aula
Udveksling af foreløbige erfaringer samt orientering.
Referat: Fra skolen er overgangen fra ForældreIntra til Aula gået forholdsvis problemfrit. Der har
været afholdt fyraftenscafé på skolen.
Vikarmelding og sygemeldinger foregår stadig på Intra, så skolen er udfordret ”bag kulisserne”.
Det opleves, at kontaktbogs-modulet i FI mangler i Aula, idet man i beskedsystemet i Aula kan
vælge at udelukke bestemte interessenter i kommunikationen.
Det er meget let at svare alle på en besked, og dermed kan indbakken let blive fyldt. Der er
generelle udfordringer med pdf’er, men disse udfordringer skulle være tæt på at blive løst.
Bestyrelsen kan ikke umiddelbart se, hvad fordelen ved Aula er lige nu. Der er dog enighed om,
at surface mv. virker mere tilgængeligt og brugervenligt.
SB18 er enige om at tage emnet op som drøftelse når det giver mening.
7. Nyhedsbrev
Godkendelse samt evt. tilretning af nyhedsbrev til forældre på Kærbyskolen. Helle sender udkast.
Der sendes kort intro af SB18 til alle forældre.
SB18 arbejder videre med et tungere kommunikationsmateriale i forbindelse med SB18-fokus.
Turneplan samt slideshow mv. for forårets forældremøder laves i januar 2020.
8. SB18-FOKUS: Skolegård
Loa og Helle orienterer om status
Referat: Loa har lavet en god projektbeskrivelse og sendt til Arkitektur & Design på AAU, og
afventer tilbagemelding. Loa sender skrivelsen rundt til bestyrelsen. Helle har kontaktet
forvaltningen samt forum for skolebestyrelsesformænd, og afventer pt. tilbagemelding fra
forvaltningen. Næste skridt er et møde med de studerende samt at få endelig afklaring på
økonomi på projektet via forvaltningen.
9. SB18-FOKUS: Fællesskaber
Oplæg fra skolen omkring de forskellige aspekter af fællesskab, som der arbejdes med hver dag,
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både strategisk, som pædagogisk fokus, i frikvarterne, i inklusionsarbejdet, til morgensang, i coteaching, mellem eleverne, i arbejdet med forældrene, i arbejdsmiljøet etc.
SB18 er enige om, at ’Den gode klasse’ samt skolens forventninger til forældrene er et vigtigt
punkt at arbejde videre med.
10. Evt.
Referat: Opsamling på seminaret eftersendes, dagsordener sendes fremadrettet ud mindst en
uge før og der arbejdes fortsat med mere beskrivende dagsordener med angivelse af
typedrøftelser.
11. Kommunikation på baggrund af dagens møde
SB18 sættes på landkortet ifht. forældrene.
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