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Skolebestyrelsesmøde 18.05.2019 

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: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA), Heidi Johansen (HJ) 

Referent: JF 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Miljøråd/ besøg af Anders 

Kort oplæg fra Anders om miljørådet, der kommende skoleår vil have arbejde med 
energiforbrug og bla. har fokus elevers transport i bil til og fra skole. Eleverne er fx kommet 
med forslag om at etablere Gå-busser. I dette arbejde vil Miljørådet gerne samarbejde med 
Skolebestyrelsen. 
Kommende skoleår vil skolen også uddanne grønne agenter blandt eleverne, hvor der er fokus 
på energiforbrug, affaldssortering, genbrugsmarkeder samt oprydning i skolegården, som ind 
imellem er besøgt af fester i weekenden. 
 
SB18 vil gerne indgå i et samarbejde med eleverne i miljørådet omkring skolevejen med fokus 
på sikkerhed og energiforbrug. Berit og Kirstine melder sig fra SB18 til at deltage i samarbejdet. 
 
”Vi går eller cykler til skole” – tage afsæt i Alle Børn Cykler.  
 

3. Behandling af evt. indkomne henvendelser til skolebestyrelsen 

Ingen indkomne henvendelser 
 

4. Beslutning vedr. kortere skoledag for mellemtrinnet jf. § 16 B  

SB18 forholder sig positivt i forhold til afkortning af skoledagen for mellemtrinnet – og bakker 
op om at skoledagen afkortes på mellemtrinnet. Alle fremmødte forældrevalgte stemte for 
afkortning af skoledagen. 
Opmærksomhed fra SB18 på, at der opstilles mål for den forkortede skoledag, så det er muligt 
at evaluere efterfølgende. SB18 vil gerne se eksempler på de mål der opstilles i de enkelte 
team på mellemtrinnet. 
 
Evaluering af den afkortede skoledag, sættes på dagsorden til et SB-møde i marts 2020 
 

5. Gensidig orientering  
a. Nyt fra elevrådet 
b. Nyt fra MED 
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Ad. 5a. 
Fra kommende skoleår er det Pernille Voldby der er elevrådskontaktlærer. 
Elevrådet har planlagt en tur for hele skolen fredag d. 21/6-19 Vi afventer vejrudsigten. 
 
Ad. 5b. 
Intet nyt 
 

6. Leasing 

Udsættes til næste møde. 
 

7. Chromebook/iPad 

I evalueringsprocessen har IT-vejlederen fra Vesterkæret Skole været på besøg på et 
lærermøde for at fortælle om hvordan Vesterkæret arbejder med Chromebooks. 
 
Der arbejdes videre med processen i personalegruppen efter sommerferien. SB18 orienteres 
på kommende møde. 
 

8. Skolefest 2019 – evaluering 

Det var en super god fest, hvor både vejr, aktiviteter og salg i boder fungerede godt. I sidste 
øjeblik sprang madleverandøren fra, men der blev lavet en aftale med ”Mad med kærlighed”. 
Dette fungerede fint. Dog var der meget lang kø til maden. Fokus på at der næste år laves en 
anden organisering af udlevering af maden. Der var generel ros fra forældre, at det var 
”ordentlig” mad. 
 
Næste skolefest skal SB18 være ude i bedre tid og at der er nogle i Skolebestyrelsen der melder 
sig til opgaven fra skoleårets start. 
 
Det var godt med et musikalsk indslag. 6.årgang vil fremadrettet også gerne give et par numre 
til skolefesten. 
 
HLR udsender en mail til forældrerådene med et stor tak for at få skolefesten til at fungere. 
 
 

9. Næste skoleår 

Kommende skoleår er der lavet et projekt med 4.årgang og Kulturskolen, hvor der etableres et 
slagtøjsorkester. På 4.årgang konverteres en lektion UU til musik. 
 
Skolen har pt. 3 stillinger i opslag. 2 dansklærere på mellemtrinnet og 1 Matematiklærer i K-
klasserne. I dag har skolen modtaget en opsigelse fra endnu en lærer, der har fået job som 
konsulent ved PPR. Denne stilling er også slået op i dag. 
 
Der deltager et forældrevalgt bestyrelsesmedlem til alle samtalerne. 

10. Seminar for skolebestyrelsen 

Seminar planlægges til fredag 13/9-19 kl. 14.00 til lørdag d. 14/9 kl. 13.00. Praktisk info følger. 
 
Forslag til indhold: 
- Helikopter-perspektiv 
- Skolegård 
- Trafiksikkerhed 
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- Værdier for SB18’s arbejde 
- Kærbyskolens profil – hvad er Kærbyskolen for en størrelse? 
- Bestyrelsens arbejde, struktur m.m. 
- Årshjul 

 
Inden seminar deles eventuelle bilag med bestyrelsen. Skolens ledelse laver et kompendie. 

11. Evt. 

Tove-Christina ønsker at trække sig fra bestyrelsen. HLR tager kontakt til Linda, der er 
suppleant. 
 
Der er inklusions-stormøde i september. Dato følger. 
 
På kommende bestyrelsesmøde drøftes bestyrelsens holdning til at forældre ikke ønsker, at 
deres 
 

12. Kommunikation på baggrund af dagens møde 

Kommende møde: På kommende bestyrelsesmøde drøftes bestyrelsens holdning til at 
forældre holder deres barn hjemme fra skoleaktiviteter pga. arrangementer i fritiden. 
 
SB18 laver et skriv med kort info til nye forældre på skolen. 
 
HLR udsender en mail til forældrerådene med et stor tak for at få skolefesten til at fungere. 
 

 


