SB18

Skolebestyrelsesmøde 22.01.2020
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), Heidi Johansen (HJ), Linda Marie Smith
Pedersen (LMS)
Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR)
Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ) Jesper Foldberg Nielsen
Afbud: TR, LDI, HJ, LMS
Referent: JF

1. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
På info-mødet for kommende 0.klasser d. 210120 var der en henvendelse fra en forælder til HLR
interesse for at deltage i bestyrelsen. Bestyrelsen mangler suppleanter. HLR retter henvendelse til
forvaltningen mhp. reglerne for suppleringsvalg.
2. Gensidig orientering
a. Nyt fra ledelsen
Før jul sagde en lærer i specialafdelingen op. Der er derfor ansat en ny lærer til
specialafdelingen i en tidsbegrænset stilling frem til sommerferien. På 1.årgang er en lærer
på barsel og pr. 1. januar er der ansat en ny lærer i vikariatet.
Skoleudvalget har besluttet, at Kærbyskolen ikke indgår i de modeller, der skal afprøves ift.
fælles ledelse i skoleåret 20/21
Intro for kommende 0. klasse forældre blev afholdt d. 210120. Mødet gik godt med fin
opbakning.
b. Nyt fra elevrådet
HLR har været med på seneste elevrådsmøde d. 220120. HLR lagde op til at SB18 meget
gerne vil samarbejde med elevrådet bla. i forhold til trafiksituationen ved skolen og udvikling
af legepladsen. Elevrådet har planer om at lave en trafik-kampagne i løbet af foråret. SB18
bakker op om dette.
c. Nyt fra MED
Kommende MED-møde d. 300120. Alle skoler skal arbejde med professionel kapital. Der skal
laves en afdækning og efterfølgende en handlingsplan. Processen kører i løbet af foråret.
3. Kommunikation på Aula (beslutning)
Indhold drøftes på lærer/pædagogmøder d. 4/12-19. Bestyrelsens princip for Kommunikation
(bilag). Ledelsen arbejder videre med input fra SB18 og medarbejdere. På kommende SB-møde
præsenteres udkast.
Punktet udsættes til SB-mødet i marts
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4. Inklusionsgrundlag (info)
Info og drøftelse af læringsdialog om inklusion – bilag vedlagt.
Alle skoler i Aalborg Kommune skal til en læringsdialog om inklusion. Kærbyskolen skal til denne
dialog torsdag d. 230120. KIT-teamet og ledelsen deltager sammen med forvaltningen.
Datarapporten var vedlagt og elementer i rapporten blev drøftet.
KIT-teamet og ledelsen arbejder videre med et inklusion grundlag og SB18 inddrages når første
udkast er udarbejdet.
5. SB18-FOKUS: Skolegård (info) – v. udvalget
• Skoleudvalgsmøde 14. januar
Der er afsat 500.000 til udvikling/etablering af legeplads i 2020
•

Møde m studerende
Der er møde med studerende d. 12. februar ift. design. AAK-bygninger inviteres med til
dette. Andet møde er i april og de studerende laver oplæg der kan præsenteres til
skolefesten.

•

Økonomi
HLR arbejder undersøger hvilke fonde der kunne være relevante at ansøge om midler til
skolegården.
En studerende i industrielt design har taget kontakt til skolen, pga. af interesse for
projektet. HLR tager kontakt til den studerende.
Elevrådet blev præsenteret for nyheden om, at der er afsat penge til legeplads på
Kærbyskolen. Resten af skolen informeres til morgensamling.

6. SB18-FOKUS: Fællesskaber (info)
Hvordan arbejder SB18 videre med dette fokus?
Arbejdsgruppen præsenterer det foreløbige arbejde. Kirstine og Berits udkast er vedlagt som
bilag.
Arbejdsgruppen præsenterede det foreløbige arbejde gennem slide-show. På kommende møde
laver arbejdsgruppen oplæg til den videre proces.

7. Kvalitetsrapport – forberedelse til skolens læringssamtale (beslutning).
Kvalitetsrapport vedlagt som bilag – oplæg ved ledelsen, derefter drøftelse af følgende punkter:
• Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af
skolens resultater (datarapporten)
Det er svært at forholde sig til data uden konfidensinterval. Hjælpe skolebestyrelsen til at
læse data. Hvad kan data holdes op imod?
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•

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater

•

Beskriv kort skolebestyrelsen væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår
-

Fællesskaber
Skolegård
Kommunikation

8. Budget (info)
• Afslutning af budget 2019
Skolen afslutter budgetår 2019 med et samlet underskud på ca. 60.000kr. Et merforbrug
på vikarkontoen er hovedårsag og dette på baggrund af et ansættelsesstop i efteråret
2019.
• Info om budget 2020
Udsættes til kommende SB-møde

9. Evt.
Lego-house tilbyder ture pr. klasse for 2.500,- incl. Transport, ”guide” og entré.
10. Kommunikation på baggrund af dagens møde
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