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Skolebestyrelsesmøde 13.03.2019 

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: Berit, Linda, Tove-Christina 

Referent: JF 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

2. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen 

Ingen henvendelser 

3. Gensidig orientering  
a. Nyt fra elevrådet 
b. Nyt fra MED 
c. Nyt fra byggeri 

Ad. A 
Elevrådets høvdingebold turnering gik rigtig godt. Elevrådet havde en fin rolle i emneugen om 
hverdagens helte, med blandt andet ”dagens trøster” 
 
Ad. B 
Der er MED-møde på fredag d. 15/3-19 
 
Ad. C 
Byggeriet er stadig så godt som færdig. Punktet fjernes fra kommende dagsordener. 
 

4. Høring vedr. finansiering på specialområdet 
- herunder mulige konsekvenser for Kærbyskolen 

Konsekvenserne på Kærbyskolen blev præsenteret og drøftet. SB18 gav input til høringssvaret. 
HLR sammenskriver og deler med SB18. Høringssvaret skal indsendes senest 27/3-19 
 
SB18 informerer forældre i skolens K-klasser om SB18’s høringssvar og opfordrer til involvering 
og input fra K-forældre. 
 

5. Ressourcetildeling skoleåret 2019/2020 

Punktet blev slået sammen med punkt 4. 
 
Derudover en orientering om: 
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- Justering af folkeskoleloven. Færre timer for indskolingen i skoledelen, flere timer i DUS, 
Konvertering af UU til to-voksen timer på mellemtrinet. 

- Fra skoleåret 2020/21 Flere fagdelte timer, flytning af timer mellem årgange 
- Flat-rate løsning for Digitale læremidler 
- Aula går i luften d. 1/8-19 

 

6. Ulykken på Gug Skole 

Kort orientering.  
 

7. iPad og Chromebooks – information om proces 

Der vil i løbet af foråret være en proces i personalegruppen, hvor iPads evalueres og hvor det 
drøftes om andre enheder skal bringes i spil. SB18 orienteres løbende om processen. 
 

8. Legat 

SB18 godkender at Kærby Borgerforenings Legat nedlægges 
 
På kommende møde præsenteres, hvor mange midler der frigives og det drøftes hvad midlerne 
skal anvendes til. 
 

9. Evt. 

JF har rettet henvendelse til By- og Landskabsforvaltningen ift. skiltningen ved taxa-
holdepladserne på Oluf Borchsvej. I den forbindelse er der anmodet om et vejsyn. 
 
Styregruppen om Grønt Flag på Kærbyskolen arbejder med bæredygtighed og vil i den 
forbindelse afsøge mulighederne for at etablere ”Gå-busser”. På kommende møde inviteres 
repræsentanter fra styregruppen. 
 
Dato for kommende SB18-møde meldes ud snarrest. 

10. Kommunikation på baggrund af dagens møde 

Invitation af repræsentanter fra Grønt Flag styregruppen 
Information til K-forældre om Høringssvar 
Der laves udkast til høringssvar 
 
Kommende møde: 
Samarbejde med Vester Mariendal 
Skolefest/Jubilæum/indvielse 
Indhold på SB18-seminar 
 

 

 


