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Skolebestyrelsesmøde 15.02.2021 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 18.00 

Forældrerepræsentanter: Maria Josefine Skjøtt S. Andersen (MSA), Dorthe Kristine Thidemann (DKT), Helle 
Liske Rosenvinge (HLR), Loa Dahl Iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG), Heidi Johansen (HJ), Linda 
Marie Smith Pedersen (LSP) 

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

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

Afbud: LSP 

Referent: JF 

 

1. Gensidig orientering (15 minutter) 
a. Nyt fra ledelsen  

 
Kommende 0.årgang 
På nuværende tidspunkt er der 42 børn indskrevne til kommende 0.årgang. 
 
Skolen lavede et interaktivt billede med relevante informationer om skolen og 0.klasse. Der 
har efterfølgende været afholdt online info-møde i form af en spørgetime. Der var 10-12 børn 
repræsenteret på mødet. Der arbejdes videre med overgangen fra børnehave til skole, så der 
foreligger en plan B, hvis Corona ikke tillader fysiske møder. 
 
Skoleårets planlægning 
Kommende skoleårsplanlægning er så småt i gang. Der udmeldes ressourcer i løbet af uge 8. 
Derefter afvikles en mobilitetsproces. Kærbyskolen har meldt tilbage til forvaltningen, at der 
kommende skoleår ikke vil være overtallige eller undertallige. Der er en opmærksomhed på, 
at ressourcen til DUS kan blive udfordret på baggrund Covid-19 og derfor færre børn i DUS. 
Der skal være fokus på overgange. Der er flere overgange for eleverne i løbet af en skolegang 
på Kærbyskolen. 

 
b. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst. 
 

c. Nyt fra MED 
Der har været møde med fokus på genåbningen, herunder personaletrivsel.  

 
2. Velkommen til ny Skoleleder, Mette Otte og til medarbejderrepræsentant Christian Rose 

Jensen (10 minutter) 
 

SB18 bød velkommen til Mette og Christian, som nye medlemmer i SB18. Skolebestyrelsens 
medlemmer præsenterede sig selv for de nye medlemmer af bestyrelsen. 
 

3. Orientering om Covid-19, herunder genåbning (15 minutter) 
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Genåbningen af skolen er forløbet godt. Der er generelt glade børn i klasserne, som er glade for 
at se deres klassekammerater. De nye restriktioner vedr. inddeling i klasser og så få voksne som 
muligt omkring de enkelte klasser, har en konsekvens for hvilke fag, der kan afvikles. Der 
undervises efter nødbekendtgørelsen, så det enkelte årgangsteam dækker, så mange fag som 
muligt og dem som kan give mening.  
 
Fællesområder og faglokalerne bruges ikke som sædvanligt for at undgå at flere grupper af børn 
kommer de samme steder. 
 
Fjernunderundervisningen på 5. og 6. årgang forløber generelt også godt, med motiverede 
elever. Teamene er imponerede af elevernes tilgang. 
 
Fra ledelsens side blev det fremhævet, at det er en hårfin balance at håndhæve retningslinjerne 
og samtidig styrke trivslen i klassefællesskabet. Der er et stort fokus på trivsel hos eleverne. 
 

 
4. Eventuelt (10 minutter) 

 
Der er onlinekonference for skolebestyrelser. HLR undersøger deadline for tilmelding, i håb om, at 
SB18 kan deltage sammen. 
 
Skolens KIT-team er med på kommende SB18-møde, med et oplæg om, hvordan der arbejdes 
med fælleskaber på Kærbyskolen. 

 
 

 
5. Kommunikation på baggrund af dagens møde (5 minutter) 

 
 

 


