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Skolebestyrelsesmøde 16.03.2021 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00. Afvikles digitalt 

Forældrerepræsentanter: Maria Josefine Skjøtt S. Andersen (MSA), 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 

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

Afbud: Dorthe Kristine Thidemann (DKT) 

Referent: Jesper Foldberg Nielsen (JN) 

 

1. Oplæg fra KIT-teamet (30 minutter) 
a. KIT-teamet holder oplæg (medsendt dagsorden). Der er plads til spørgsmål mv. efter 

oplægget 
AR og GS præsenterede KIT’s arbejde for SB18. Slideshow udsendt forud for mødet. SB18 
stillede efterfølgende spørgsmål til oplægget. 
- Hvordan kan SB18 understøtte det arbejde, der pågår i KIT 

o Fx Børns adfærd i den digitale verden, digitale fællesskaber 
o Den gode klasse fungerer forskelligt fra klasse til klasse. Hvor meget skal 

lærere/pædagoger være en del/understøtte den gode klasse? 
o Særligt fokus på ”nye” skoleforældre. Kontrakt – hvad forventes, hvordan kan vi 

hjælpe? 
o På sigt udarbejdelse af SB18 – Princip om Fællesskaber 
o Fokus på alle børns trivsel – overser vi som skole bestemte grupper af børn? Hvad 

med dem som tilsyneladende fungerer godt i skolen? Fokus på proces fremfor 
produkt – vi laver fejl når vi arbejder undersøgende og eksperimenterende. 
Hvordan styrker arbejdet med æstetiske læreprocesser børn modstandskraft? 

o Arbejder KIT-teamet udfra evidens, hvilken viden kan vi trække ind? KIT-teamet 
har bevidst valgt ikke at ”køre” efter rene koncepter. Der inddrages elementer fra 
koncepter fx Projekt Uro 

 
2. Fællesskaber v/Kirstine (15 minutter) 

a. Opfriskning af oplæg fra arbejdsgruppe omkring fællesskaber på Kærbyskolen (en del af 
SB18’s fokusområder) 
Udsættes til kommende SB18-møde 
 

3. SB18-fokus: Fællesskaber (beslutning) (15 minutter) 
a. Skolebestyrelsen beslutter indsatser og/eller proces for det videre arbejde. Der nedsættes 

arbejdsgruppe, og der tages højde for særskilt budgetpost til området. 
Udsættes til kommende SB18-møde 
 

4. Gensidig orientering (10 minutter) 
a. Nyt fra ledelsen  
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Vester Mariendal Skolen har henvendt sig ift. skolemad. VM har en kantine og ønsker et 
samarbejde om Skolemad. SB18 har en opmærksomhed på om behovet er på Kærbyskolen?, 
opmærksomhed på håndtering af skolemad set i lyset af Corona, Sundhed? 
Opbakning fra SB18 til at skolens ledelse undersøger de konkrete forhold i forbindelse med en 
eventuel aftale. Dette præsenteres efterfølgende for SB18 
SB18 (MSA) vil gerne involveres, hvis vi som skole går videre med etablering af skolemad på 
Kærbyskolen. 
 

b. Nyt fra elevrådet 
Elevrådet har ikke mødtes siden sidst. 
 

c. Nyt fra MED 
Arbejder pt. med ny struktur og årshjul. 
 

5. Kortere skoledage i skoleår 21/22 (beslutning) (5 minutter) 
SB18 godkender indstillingen om konvertering af Understøttende Undervisning til faglige To-
lærer timer på 4.-6. årgang. 
 

6. Kommende skoleår (orientering samt evt. kortere drøftelse) (15 minutter) 
a. Proces ifht. Mobilitet 

Skolen havde på forhånd meldt ind, at der ikke var overtallige eller undertallige på skolen. I 
mobilitetsperioden har en af skolens Bh.klasseledere fået nyt job. Derfor har skolen nu et 
opslag, hvor fastansatte bh.klasseleder på de øvrige skoler i Aalborg Kommune kan søge. 
Mobilitetsugerne afsluttes med udgangen af uge 11 
 

b. Proces ifht. skoleårets planlægning 
Kommende skoleårs planlægning er i gang. Processen er præsenteret for personalet og løber 
frem mod sommerferien. 
 

c. Ressourcetildeling 
Skolen har netop modtaget ressourcetildeling. Ressourcetildelingen med kommentarer deles 
med SB18 inden kommende møde og gennemgås kort på dette møde. 
 

7. Status på PLL (Professionel LæringsLedelse) (orientering) (5 minutter) 
a. Opstartsfasen har været forlænget grundet corona, men nu startes praksisarbejdet op i 

ledelsen. Der foretages bl.a. dataindsamling omkring praksis på Kærbyskolen. 
På trods af Corona arbejdes der videre med PLL. Første indsats er at ledelsen kommer tættere 
på læring og det som foregår i klasserne. I praksis betyder det, at skolens ledelse bliver mere 
synlige i klasserummet. 
 

8. Covid-19 (orientering) (10 minutter) 
a. Status på nødundervisning af 0.-4. klasse, DUS samt lille genåbning for 5.- og 6.-klasse. 

5. og 6. årgang er fra denne i uge i skole én dag om ugen pr. klasse. Skolen inddrager de 
læringsarenaer, som vi i forvejen anvender – Børnenes Bådelaug og Halshytten. 
 

9. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering) (5 minutter) 
a. Orientering om byggeproces. 

Første etape starter op i uge 13. Der er et stort fokus på sikkerhed før og under etableringen. 
I forbindelse med støbning af gummi, skal der ”holdes nattevagt” i skolegården. SB18-
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medlemmer får mulighed for at hjælpe med vagten. Skolen kommunikerer til skolens 
forældre og elever om eventuelle ændringer ift. nye indgange m.m. under byggeriet. 
HLR skriver på vegne af SB18 ud til forældre om projektet. 
 

10. Evt. (5 minutter) 
a. Deltagelse på skolebestyrelsesseminar? 

SB18 prioriterer ikke en samlet deltagelse. HLR forsøger at deltage. 
 

b. Ny forvaltningsstruktur pr. januar 2022. 
Der etableres ny Børne- og ungeforvaltning. SB18 er nysgerrige på hvad det på sigt får af 
betydning og ser muligheder i bla. et tættere samarbejde med børnehaverne i området. 
 

11. Kommunikation på baggrund af dagens møde (5 minutter) 
HLR deler projektet med forældrene på skolen. 
 

 


