SB18

Skolebestyrelsesmøde 06.05.2019
Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00
Forældrerepræsentanter: 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, Tove-Christina Choe Kristensen (TCK)
Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR)
Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg (JF)
Afbud: TCK, LSP
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
Kommentar vedr. udskydelse af seminar og vigtigheden af at SB18 får afviklet et seminar, hvor årshjul,
visioner og det fremadrettede arbejde i SB18 bliver drøftet.
Udsendelse af dagsorden skal foreligge bestyrelsen tidligere.
2. Behandling af henvendelser til skolebestyrelsen
a. Legeplads
b. Bedsteforældrenes klimaaktion
Ad. 2.a
SB18 formulerer et svar til eleverne fra 5.årgang.
Ad. 2.b
SB18 har fået en henvendelse fra en forening, der gerne vil sætte fokus på børns transport til og fra skole
med afsæt i børns sikkerhed og miljøpåvirkninger.
SB18 inviterer Bedsteforældrenes klimaaktion til at deltage på kommende bestyrelsesmøde i juni mhp.
Konkret handling.
3. Gensidig orientering
a. Nyt fra elevrådet
b. Nyt fra MED
Ad. 3.a
Elevrådet arbejder i øjeblikket på at arrangere en dag for hele skolen, hvor vi tager til Egholm. Elevrådet
vil gerne stå for en cup-cake konkurrence til skolefesten.
Ad. 3.b
Intet nyt.
4. Leasing
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På kommende møde fremlægges konkret forslag til hvordan inventar kan leases – evt. til 0.årgang. Der
vedlægges forslag til kontrakt. SB18 drøfter på kommende møde, hvordan man forholder sig til leasing af
inventar. Budget 2019 medsendes også til punktet.
5. Behandling af bogen ”Ternet Ninja”
Der er fra en forælder blevet klaget over, at man på 6.årgang arbejder med Anders Mattesens bog
”Ternet Ninja!. SB18 blev forelagt hvordan der arbejdes med bogen ”Ternet Ninja” på 6.årgang og hvilke
temaer bogen kommer omkring. SB18 drøftede vigtigheden af at man netop i skolen kommer omkring
den type af litteratur, hvor man kan få snakket om aktuelle emner og får talt med eleverne om, hvordan
man opfører sig overfor hinanden og taler til hinanden. SB18 bakker op om, at skolen arbejder videre
med ”Ternet Ninja” og godkender således bogen som indhold i danskundervisningen på 6. årgang.
6. Skolefest 2019
Planen for skolefesten d. 23/5-19 blev gennemgået:
- HZR tager kontakt til ”Råt og godt” ift. foodtrucks
- HLR skriver ud i morgen til forældrerådene ift. til et møde med repræsentanter mandag d. 13/519 kl. 17.00 – 18.00 på personalerummet.
- Officiel invitation laves af KRG og sender til skolens ledelse og HLR. Skolen sender ud via
forældreintra og hænger eksemplarer op på skolen.
- SB18 laver ”navneskilt” som bæres til festen.
- Forældre fra SB18 mødes mandag d. 20/5-19 kl. 17.00 på skolen
7. Evt.
- Tirsdag d. 7/5-19 er der møde på forvaltningen for SB-formænd om økonomi – herunder budget
og økonomisk årshjul. Der er en drøftelse om budget mellem forvaltning og SB-formænd. HLR
deltager.
- 10/9 inviteres alle SB-medlemmer til et arrangement om inklusion.
- Det er besluttet at gennemføre besparelserne på specialområdet. Kærbyskolen har fået
ressourcer til de elever der starter op på Kærbyskolen i k-klasserne, selvom vi starter ud på max
antal elever.
- Fag- og opgavefordelingen er forsinket i år, da der har været forslag om at tilpasse
folkeskolereformen. Det er nu blevet vedtaget at:
a. Skoledagens længde afkortes for indskolingen med 2,25 time pr. uge.
b. Der er mulighed for at søge om ligeledes at afkorte dagen for mellemtrinet
c. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
d. Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny leder. Et SB-medlem får mulighed for at deltage
ved beslutningen af ansættelsen af en ny skoleleder.
d. Der er mulighed for at afkorte valgperioden for SB-medlemmer fra 4 til 2 år, hvis der lokalt er
ønske herom.

8. Kommunikation på baggrund af dagens møde
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