SB18

Skolebestyrelsesmøde 14.02.2019
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: Linda Marie Smith Pedersen (LSP)
Referent: JF

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
Ingen henvendelser til skolebestyrelsen siden sidst.
3. Gensidig orientering
a. Nyt fra elevrådet
b. Nyt fra MED
c. Nyt fra byggeri
Ad. A
Kort gennemgang af referatet fra seneste elevrådsmøde. YJØ orienterede om sin deltagelse på
mødet, hvor der også blev drøftet hvordan DUS2-rummet anvendes i løbet af dagen.
Ad. B
På seneste møde blev tilbagemelding til skoleforvaltningen vedr. arbejdsmiljø drøftet. En
beskrivelse af hvilke tiltag der er i gang på skolen.
Ad. C
Byggeriet forventes afsluttet med udgangen af uge 8. Varme og ventilation i gymnastiksalen er
den sidste der mangler.
4. Siden sidst: Helles besøg hos rådmanden samt UFL i Hirtshals
Ifølge rådmanden er 2019 året hvor der skal fokuseres på forældreindragelse. Trafik, legeplads og
byggeri blev drøftet, sammen med Kærbyskolens fokus på inklusion. Opfordring fra bestyrelsen til
rådmanden om at være opmærksom på vigtigheden af kommunikation.
HLR deltog i dele af UFL-internatet med 4 andre bestyrelsesformænd for at drøfte det gode
bestyrelsessamarbejde.
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5. Økonomi
Forslag til budget for 2019 blev gennemgået. SB18 godkender Budget 2019 med bemærkning om,
at økonomiske prioriteringer i DUS fremover bliver mere tydelige.
6. Timebevilling - orientering
Udmeldingen af timer bliver udskudt. Der er politiske beslutninger der gør at ressourcetildelingen
(timer) ikke kan blive færdig til uge 8. Det forventes at timebevillingen foreligger primo uge 10.
Derefter afvikles mobilitetsuge, hvor eventuelle overtallige eller undertallige personaler har
mulighed for at søge ledige stillinger.
7. Legepladsundersøgelse
YJØ gennemgik skoleforvaltningens undersøgelse af legepladser i Aalborg Kommune.
Kærbyskolens legeplads får en samlet score på 2,5 på en scala fra 1 til 5 (1=utilstrækkelig,
5=fremragende)
Det vurderes at forslaget til ”ny” legeplads vil koste 4,2 millioner.
8. Jubilæum/indvielse af renoveret skole
Dato for jubilæum/skolefest fastsættes til 23/5-2019
HLR sørger for at der indkaldes til koordinerende møde.
9. Dato for bestyrelsens internat
Datoen for internatet er d. 3. – 4. maj. HLR og LA laver oplæg til indhold. Dette drøftes på
kommende bestyrelsesmøde.
10. Høringssvar, inklusion - opfølgning
Der var i alt indkommet 76 høringssvar. Der blev udlevet en oversigt over ændringer i modellen.
11. Henvendelser fra interesseorganisationer - orientering
Skole & forældre: SB18 drøfter løbende tilbud og input.
Skoleforvaltningen: Temaaften for SB-medlemmer om Aula d. 19/3 kl. 17.00 – 19.30
12. Evt.
Kærbyskolen har fremover nødpasningen i sommerferien for hele Aalborg Kommune. Tidligere
har skolen haft nødpasningen for området syd for fjorden. Det er også politisk besluttet, at
nødpasningen er i den 3. og 4. uge i sommerferien.
Der er i øjeblikket problemer med fester i skolegården i weekenden. Politi og Midtby Sjakket er
kontaktet og er opmærksomme på problematikken.
Der er fortaget en rokade i personalet på baggrund af at en lærer har sagt op. Der er lavet en
langtidsholdbar løsning, hvor de fleste af fagtimerne er dækket af skolens eget personale.
Der er indskrevet 39 børn til kommende 0.årgang på Kærbyskolen.
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13. Kommunikation på baggrund af dagens møde
HLR og LA laver opslag om Jubilæumsfesten

3

