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Skolebestyrelsesmøde 15.01.2019 

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) 

Medarbejderrepræsentanter: Louise Birch-Cheng Andersen (YLB), Trine Thorst Rottbøll (TR) 

Ledelsesrepræsentanter: Lise Bech Andersen (LA), Jørn Skovmand (JØ), Jesper Foldberg (JF) 

Afbud: Tove-Christina Choe Kristensen (TCK), Hanne Christine Zinck Andersen (HZA) 

Referent: JF 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Dog tilføjes et punkt 6.a vedr. klimamåling 
 

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. 3a 
Elevrådet er ved at arrangere en høvdingebold-turnering for 3.-6.årgang 
 
Ad. 3b 
Der afholdes møde i MED d. 18/1-2019, hvor Klimamålingen er på dagsordenen. 
 
Ad. 3c 
Gymnastiksalen forventes færdig i uge 4 med undtagelse af ventilation og varme, der først 
installeres i uge 8. Der er opstillet en varmekanon i mellemtiden. I uge 4 leveres hynder til 
siddemøbler og sidde nicher. Der udføres stadig fejl- og mangel arbejder på skolen.  
 

4. Budget og økonomi 

Kort gennemgang af kronebevillingen for 2019. Der vedtaget besparelser på flere områder, der 
har konsekvens for kronebevillingen. Der udmøntes besparelser på Understøttende Undervisning, 
Udgifter til materialer og aktiviteter, Kopi og print, samt DUS.  
 
Regnskabet for 2018 er endnu ikke opgjort. Regnskabet forventes opgjort primo februar. På 
kommende bestyrelsesmøde gennemgås regnskab 2018 og der præsenteres et forslag til budget 
2019. Slides vedlægges referatet. 
 

5. Jubilæum/indvielse af renoveret skole/Skolefest 



 2 SB18 

I forbindelse med planlægning af kommende fest kontakter LA den tidligere bestyrelse for at få 
overdraget planlægningen fra Skolefest 2017. Der findes evalueringer fra tidligere skolefester i 
skolebestyrelsens arkiv på skoleintra. 
 
Ledelsen kommer snarrest med udspil til en datofor fest i maj måned. 
 

6. Kærbyskolens læringssamtale på Skoleforvaltningen 

Skolens ledelse skal til årlig læringssamtale sammen med skoleforvaltningen. Datarapporten som 
skal behandles til denne samtale blev gennemgået og flere elementer blev fremhævet.  
- Elevsammensætning 
- Sygefravær 
- Evaluering 
- Elevfravær 
- Trivselsundersøgelse  
- Segregeringsgrad 
 
Slides vedlægges referatet. 
 

6.a  Klimamåling 

Klimamålingen blev gennemgået. Generelt er der en stor tilfredshed blandt medarbejderne på 
Kærbyskolen. Resultatet af klimamålingen behandles både i MED og i personalegruppen.  
 

7. Høringssvar, inklusion 

SB18 har lavet høringssvar på både model vedr. Inklusion og Ressourcetildelings model for 
Ledelse. Begge høringssvar blev gennemgået og drøftet. HLR tilføjer ændringer og sender 
høringssvarene. 
 

8. Evt. 

 

9. Kommunikation på baggrund af dagens møde 

 

 


