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Skolebestyrelsesmøde 20.04.2020 

Tidspunkt: kl. 11.30 – 13.00 (online – Meet) 

Forældrerepræsentanter: Hanne Christine Zinck Andersen (HZA), Helle Liske Rosenvinge (HLR), Berit 

Fabricius (BF), Loa Dahl iversen (LDI), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG), Heidi Johansen (HJ), Linda Marie Smith 

Pedersen (LMS) 

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

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

Afbud: HZA 

Referent: JF 

 

 

1. Gensidig orientering  
a. Nyt fra ledelsen 

Orientering fra ledelsen om genåbningen af skolen. Det har været en god genåbning og vi har 
gjort hvad der var muligt for at møde børn og forældre. Der har været mange positive 
tilbagemeldinger. Her i uge 2 er langt de fleste børn i skole. 
Alle personaleressourcer er i spil og opgaven er ikke den samme, som før COVID-19. Via 
Aalborg kommunes jobbank, har vi ansat en pædagogisk assistent til K-klasserne, samt to via  
den interne jobbank i Skolevæsenet. Når der ansættes via job-bankerne er der ikke ekstra 
udgifter for skolen. 
 
Ekstra udgifter i denne periode bliver konteres på forvaltningens ”Corona-konto” og ikke af 
skolens budget. 
  
0.-3.årgang er på skolen i tidsrummet mellem 8.00 – 14.00. 4. og 5. årgang er på UCN på 
Hobrovej. Det har givet luft begge steder. 
 
Opmærksomhed på den megen håndvask, der kan give eksem. Der kan ikke afviges fra 
Sundhedsstyrelsens krav. Der opfordres til at eleverne medbringer deres egen håndcreme. 
 
I almen er der ikke åbent i DUS frem til d. 10.maj. Dette meldes ud til forældre. 
 
Forslag om jævnlig orientering fra teamene om hvordan hverdagen går. Ledelsen tjekker op 
og orienterer teamene. 
 

 
b. Nyt fra Skolebestyrelsen 

Kærbyskolen er ikke en del af indførelsen af fælles ledelse i Aalborg Kommune. Det er ellers 
skoler fra 0.-6.klasse og det kan se anderledes ud hvis man ser de udsendte slides fra 
forvaltningen. Kærbyskolen er ikke en del af det! 
 
Det blev drøftet om Skolefesten skulle aflyses eller udskydes. Skolefesten udskydes i første 
omgang og punktet tages op inden sommerferien. Der bliver ikke holdt skolefest på denne 
side af sommerferien. SB afgør inden sommerferien om festen afholdes i sen-sommeren. 
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Der bliver afholdt digitale møder vedr. skolegård. De studerende laver stadig et projekt, der 
skal afleveres.  
Der er fokus på at projektet stadig afsluttes. 

 
c. Næste møde 

Der afholdes kort SB-møde inden d. 10.maj. Der indkaldes via Aula og med link til Google 
Meet. 
 

 


