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Skolebestyrelsesmøde 3.9.2020 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00  

Forældrerepræsentanter: Maria Josefine Skjøtt S. Andersen (MSA), Dorthe Kristine Thidemann (DKT), 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: YLB 

Referent: JF 

 

1. Velkommen til nye medlemmer samt præsentationsrunde 
Der blev budt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. Der blev givet et kort rids af 
skolebestyrelsens fokusområder: Fællesskaber og Skolegård 
 

2. Gensidig orientering  
a. Nyt fra ledelsen  

Der er flere personaler der er væk eller snart skal væk pga. orlov. Der arbejdes på faste og 
holdbare løsninger for de berørte klasser. Der meldes ud til de involverede årgange med 
konkrete løsninger. 

 
Der er opmærksomhed fra skolen på videoer på bla. TikTok med 
upassende/grænseoverskridende indhold. Skolen vil også fremover informere ud til forældre. 
Der har også været sendt info ud om en blotter i området. 
 

b. Nyt fra elevrådet 
Ikke noget møde siden sidste SB-møde 
 

c. Nyt fra MED 
MED arbejder med tilbagemeldingen fra Professionel Kapital og skal lave en beskrivelse af 
hvad det er, som fungerer på skolen ift. arbejdsmiljø. Der har været lavet en måling i Aalborg 
Kommune og Kærbyskolen ligger rigtig godt i målingen. MED har besluttet, at det skal fejres. 
Beskrivelsen deles med SB18, når den foreligger. Rapporten deles også med SB18 
 

 

3. Henvendelser til bestyrelsen (orientering og kort drøftelse) 
a. Forældremøder 
Der er frustration fra flere forældre der oplever, at forældremøder aflyses. Det er en vurdering fra 
skolen, at kun de møder, der er afgørende for elevernes læring og trivsels, skal afholdes fysisk. 
Møder kan afholdes on-line eller skolen kan dele informationer på anden måde med forældre. 
SB18 opfordrer til en tydeligere kommunikation fra skolen omkring aflysninger, ændringer og 
flytninger af møder. Skole/hjemsamarbejdet kræver opmærksomhed i en Corona-tid. 
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b. K-klasser 
HLR er i dialog med konkrete forældre. Ledelsen er også i dialog med forældrene. 
 

 

4. Covid-19 (orientering) 
Skolen har stadig stort fokus på at efterleve retningslinjer for Corona. Der har været perioder med 
mange medarbejdere væk med symptomer, venter på svar på test eller med børn med 
symptomer. 
 
Der er forældre til børn på skolen, der har været smittet med Covid-19. Skolen følger 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer når dette opstår. 
 
Der er beredskab som skolen følger, hvis en elev skulle blive smittet med Covid-19. En del af 
beredskabet involverer Skoleforvaltningen og Sundhedsstyrelsen. 
 
Skolen forudser en udfordring mht. Elevpauser i løbet af efteråret. Pt. er mellemtrinet på KIF, men 
dette område egner sig ikke til den våde årstid. Der tænkes i alternative løsninger fx inddragelse 
af skolens parkeringsplads, forskudte pauser og inde-pauser.  

- Parkering i indkørsler 
- Pauser i Kærby (gåture, o-løb) 
- LB og HLR formulerer et evt. skriv ang. parkering 

 
I DUSSEN er der mange nye rutiner pga. Corona. Børnene er mere adskilt og det kræver flere 
personaler. Rengøring af legetøj m.m. er også en stor opgave for personalet. Der har desværre 
været en del aflysninger i DUS2 og det er svært især for de større børn at lave motiverende 
aktiviteter. 
 
Der opleves en udfordring vedr. fødselsdage i fritiden. Forældre er af myndighederne blevet 
opfordret til ikke at afholde sociale arrangementer. SB18 opfordrer til, at der tænkes ud af boksen 
og der findes alternative løsninger. 
 
Skolens ledelse kommunikerer ud til forældre vedr. afvikling af forældremøder og 
skole/hjemsamtaler. 
 
Forslag om: 
- at skolen kan gøre noget til Halloween, der styres af personalet og at det foregår i klasserne.  
- at uddeling ved fx fødselsdag organiseres af skolen eller forældreråd. 
 

5. Budget(orientering) 
Skolen har genereret et overskud på ca. 800.000 kr. for seneste skoleår 19/20 og de første 7 
måneder af budget 2020. Forklaringen skal findes i dels Corona-situationen og omstændigheder i 
forbindelse med opsigelse og ansættelse af medarbejdere. SB18 og skolens medarbejdere 
inddrages ift. at prioritere hvordan overskuddet skal anvendes.  
 
 

6. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering) 
Der er møde på fredag d. 9/10 med Hede Danmark, hvor en helhedsplan for skolegården 
præsenteres. 
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Udvalget skriver til SB18 efter mødet fredag. 
 
 
 

7. Evt. 
Der er lavet en samarbejdsaftale med Krisecentret i Aalborg Kommune og skolerne i klynge 3, 
hvor Kærbyskolen er en del af. 
 

8. Kommunikation på baggrund af dagens møde 
 

 


