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Skolebestyrelsesmøde 06.05.2021 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00. Vi mødes i skolegården (online i stedetJ) 

Forældrerepræsentanter: Helle Liske Rosenvinge (HLR), Loa Dahl Iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg 
(KRG), Dorthe Kristine Thidemann (DKT), Heidi Johansen (HJ) 

Medarbejderrepræsentanter: Trine Thorst Rottbøll (TR), Christian Rose Jensen (CJ) 

Ledelsesrepræsentanter: Mette Sun Otte (MSO), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg Nielsen (JN) 

Afbud: Maria Josefine Skjøtt S. Andersen (MSA), Linda Marie Smith Pedersen (LSP) 

Referent: Jesper Foldberg Nielsen (JN) 

 

1. Gensidig orientering (10 minutter) 
a. Nyt fra ledelsen 

Ansættelser/Afgange 
Der er blevet ansat en børnehaveklasseleder. Ansættelsesudvalget valgte Anita Danielsen. 
Derfor skal der slås en pædagogstilling op. Anne Ravn har valgt at gå på efterløn og der skal 
ansættes en dansklærer til 1.årgang. Mette Søskov varetager opgaven som trivselsperson 
fremover. 
 
Parkering 
Pga. af inddragelse af personaleparkeringspladsen, har medarbejderne været nødsaget til at 
parkere på vejene omkring skolen. Der har været enkelte oplevelser, hvor beboere har været 
sure over placeringen af bilerne på villavejene. MSO har lavet et opslag i lokal 
facebookgruppe for Kærby, med forklaring på skolens situation  
 
Erasmus? 
Skolen har budt ind på Erasmus+ projekt, hvor temaet næste år bla. er æstetiske 
læreprocesser. Vi håber på at kunne sende 2*2 lærere/pædagoger på inspirationstur til skoler 
i Europa. 
 
Børnevenlig kommune.  
Skolen er blevet spurgt om at deltage i projekt Børnevenlig Kommune og har sagt ja. Der skal 
iværksættes flere initiativer og indsatser, bla. synlig manifestation af børne- og ungekultur. 
Børn inddrges i indretning og dekoration af de fysiske rammer i byens rum - så man kan se, at 
der bor børn i Aalborg. I forbindelse med Børnevenlig Kommune skal børn fra 2.-3 årgang i 
August deltage i en workshop om trafiksikkerhed i Aalborg. Efter workshoppen skal der laves 
en kampagne, hvor enkelte elever deltager. Forældre skal give samtykke til børnenes 
deltagelse i kampagnen. SB18 bakker op om deltagelsen, så længe forældrene inddrages og 
giver samtykke.  
 
- Måske kan området om Kærbyskolen være forsøgsområde ift. en eventuel udskiftning af 

påbudsskilte til forbudsskilte? JØ kan tage kontakt til KRG, hvis det bliver aktuelt. 
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b. Nyt fra elevrådet 
Intet møde siden sidst. 
 
c. Nyt fra MED 
Fokuspunkt i MED: Alle børn skal lande godt i at være tilbage i skole. Det samme gælder de 
voksne, der har været i gang med en anderledes skole længe. 
 

2. Opsamling på oplæg fra KIT-teamet (10 minutter) 
a. Fælles opsamling på oplægget fra KIT-teamet sidste møde. Hvilke refleksioner har 

oplægget/dialogen skabt? 
- Ikke koncepter, men nysgerrighed på udvikling 
- Fokus på barnets stemme 
- Fællesskabsfremmende (store og små) 
- Inkluderende læringsfællesskaber 

 
3. Fællesskaber v/Kirstine (15 minutter) 

a. Opfriskning af oplæg fra arbejdsgruppe omkring fællesskaber på Kærbyskolen (en del af 
SB18’s fokusområder) 
KRG præsenterede pointer fra gruppens oplæg om fællesskaber.  
 

4. SB18-fokus: Fællesskaber (beslutning) (45 minutter) 
a. Skolebestyrelsen beslutter indsatser og/eller proces for det videre arbejde. Der nedsættes 

arbejdsgruppe, og der tages højde for særskilt budgetpost til området. 
 
Der var en længere drøftelse af Digital dannelse. CFDP.dk udbyder spændende og gode oplæg til 
både elever, personale og forældre. Digital strategi – hvornår og hvad arbejdes med på de 
forskellige årgange? Den gode klasse skal være en struktur, der understøtter arbejdet med bla. 
digital dannelse. Hvordan får vi kommunikeret godt om Digital dannelse til forældrene? Skal vi 
have hjælp til dette fra professionelle? Hvordan kan kommunikationen give handlemuligheder til 
forældrene. Forældre skal klædes bedre på til at deltage i Den gode klasse. Hvilke emner er gode 
at tage op på forskellige klassetrin? Fremstilling af ”Guide til den gode klasse” 
 
KRG, HLR, DKT laver et forslag til videre proces.  
  

 
5. Covid-19 (orientering) (15 minutter) 

a. Status på tilbagevenden for de ældste elever, test på skolen mv. 
 

Fra uge 19 er alle elever tilbage på skolen. Der lejes toiletvogn for at kunne imødekomme 
behovet for håndvask. KIF inddrages til som areal i pauserne. 
 
SB18 anbefaler, at det fremadrettet er ok at elever uddeler medbragt slik, der er fabriksindpakket 
– altså købt indpakket. Altså ikke hjemmebagt! Ledelsen skriver ud til forældre og personale. 
 
Opmærksomhed på at samle børnene på tværs af klasser og årgang så snart det er muligt! 
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6. Anerkendelse til personalet fra bestyrelsen (opsamling på beslutning) (5 minutter) 
a. Udkast til brev til personalet vendes kort. Skolen står for indkøb af erkendtlighed. 

HLR laver udkastet færdigt i uge 18.  
 

7. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering) (5 minutter) 
a. Orientering om seneste byggemøde. 

Arbejdet forløber som planlagt. Perioden, inden der laves færdig gummi-belægning, bliver 
længere end forventet og er en smule problematisk, pga. skrøbelighed i første lag. Det 
forventes at gummibelægningen laves færdig i starten af uge 19. 
Når legepladsen er færdig skal den godkendes inden, den kan tages i brug. 

8. Møde med Skoleudvalget 4. maj (orientering) (5 minutter) 
a. Kommunens skolebestyrelsesformænd har været til fælles drøftelse med Skoleudvalget vedr. 

corona-erfaringer samt orientering om budgetproces. 
Fokus på trivsel hos børnene når det bliver corona-fri hverdag igen. Fællesskab og traditioner. 
Bevægelse for de børn der har siddet hjemme til fjernundervisning længe. 
Budget: Stigsborg Brygge (300 mio) 

9. Evt. (5 minutter) 
 

10. Kommunikation på baggrund af dagens møde (5 minutter) 
Erkendtlighed til personalet fra SB18 
Forældrebrev til forældre fra SB18 inden sommerferien 
Nedsættelse af udvalg, der arbejder videre ift. processen om Fællesskaber 

 


