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Skolebestyrelsesmøde 16.12.2019 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 20.00 (incl. Spisning) 

Forældrerepræsentanter: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA), Helle Liske Rosenvinge (HLR), Berit 

Fabricius (BF), Loa Dahl iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG), Heidi Johansen (HJ), Linda Marie Smith 

Pedersen (LSP) 

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

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

Afbud: BF, HZA 

Referent: JF 

 

1. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen 
 
Ingen henvendelser siden sidst. 
 

2. Gensidig orientering  
a. Nyt fra ledelsen 

Aak bygninger indstiller til FL at der afsættes midler til legeplads på Kærbyskolen i 2020 
 

Der har tidligere i dag været ansættelsessamtaler til et vikariat, som bla. er timer på 
1.årgang og idræt og kristendom på andre årgange. 
 
Skolen har i de sidste måneder brugt flere penge på vikarer pga. af ansættelsesstop i 
efteråret. 
 
Processen ift. fællesledelse igangsættes i januar. Kærbyskolen har over 300 elever og kan på 
den baggrund ikke blive lagt ind under fællesledelse. 

 
b. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har afviklet høvdingebold-turnering med succes, hvor både almen og k-afdeling 
deltog. 
 
Bevægelsesevent d. 9/1-20, hvor elevrådene har en større rolle. Skolens 3.-6. klasser deltager 
i arrangementet denne dag. 

 
c. Nyt fra MED 

Der er gang i rugbrødsarbejdet bla. med gennemgang af principper. 
 
 

3. Kommunikation på Aula (beslutning) 
Indhold drøftes på lærer/pædagogmøder d. 4/12-19 (bilag). Bestyrelsens princip for 
Kommunikation (bilag) 
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Punktet er dels tænkt som et procespunkt, hvor bestyrelsen skal drøfte de samme punkter, som 
lærere og pædagoger har gjort (altså de 4 punkter i bilaget med lærere og pædagogers 
tilbagemeldinger). Ledelsen har forinden et kort oplæg. Dette skal benyttes i skolens videre 
arbejde med kommunikation 
Det skal desuden besluttes, hvordan vi i bestyrelsen arbejder videre med punktet 
 
SB drøftede den digitale kommunikation: 
 
Den svære kommunikation:  
Wa(lk)Ca(ll)Ma(il) Hvornår skal der mødes? Ringes? Skrives? 
Det bliver utydeligt, hvad der kræves af forældrene, når der skrives ud om en episode. 
Orientering?, handling? 
 
Den gennerelle kommunikation: 
Sortering/opdeling – alt er ikke lige vigtigt 
Hvad skal der handles på? og hvad til info? 
Planer i stedet for drypvise beskeder. 
 
Ledelsen arbejder videre med input fra SB18 og medarbejdere. På kommende SB-møde 
præsenteres udkast.  
 

 

4. Inklusionsgrundlag (info) 
Udkast til grundlaget er ikke færdigt og punktet udskydes til starten af 2020 

 
 

5. Høring om ressourcetildelingsmodel (beslutning) 
Skolebestyrelsen beslutter sig for overordnet indhold af et høringsvar samt proces herfor. 
Materiale vedrørende dette punkt er sendt ud via Aula den 5. december 
 
SB18 beslutter ikke at indgive et høringssvar. 
 

6. SB18-FOKUS: Skolegård (info samt drøftelse) – v. udvalget 
Udvalget ønsker at nedsætte et designudvalg og ønsker at drøfte sammensætning heraf med 
bestyrelsen 
 
Der er en gruppe studerende fra AAU, der vil skrive speciale om udvikling af skolegården. 
Derudover er der en gruppe mere på 8.semester der også vil komme med et forslag. 
 
Der planlægges tre sparringsmøder i løbet af foråret. Udvalget har lagt op til at de studerende 
forholder sig til, hvorvidt der skal inddrages interessenter.  
 
I designudvalget skal der sidde forældre og repræsentanter fra skolen. Overvejelse ift. 
inddragelse af Aak-bygninger. Eleverne skal også inddrages. 
 

7. SB18-FOKUS: Fællesskaber (beslutning) 
Hvordan arbejder SB18 videre med dette fokus? Ledelsen laver inspirationsoplæg  
 
Udskydes til kommende SB18-møde 
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8. Evt. 
På kærbyskolens hjemmeside vil SB18 have et lille punkt med en beskrivelse af bestyrelsens 
arbejde og indsatsområder. HLR og LA laver udkast til kommende møde. 
 
LA og JF skal til møde i By- og landskabsforvaltningen d. 17/12-19 for at drøfte 
trafikudfordringerne på Oluf Borchs Vej. 
 

9. Kommunikation på baggrund af dagens møde 
 

 


