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Skolebestyrelsesmøde 21.01.2021 

Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00 

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) 

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

Afbud: LDI, KRG, LSP 

Referent: JF 

 

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

Valg af ny medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen – deadline mandag d. 25/1-21 
 
Orienteringsmøde for kommende 0.klasseforældre er blevet aflyst og erstattet af video og 
info samt en spørgetime for interesserede forældre, tirsdag d. 26/1. Der er pt. 36 indmeldte 
elever i kommende 0.årgang. 

 
b. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst. 
 

c. Nyt fra MED 
Der har været møde i MED med et stort fokus på den opgave personalet står i. Både for dem 
som er fysisk på arbejde og dem som fjernunderviser. 

 
2. Kort opsamling på budget (orientering samt evt. bemærkninger) (5 minutter) 

Der medsendes dagsorden revideret budget, hvor der er indsat en budgetpost til fællesskaber på 
10.000 kr.  
 
SB blev orienteret om ny post på budgettet.  
 

3. Rekruttering af ny skoleleder (orientering samt drøftelse) (15 minutter) 
a. Ansættelsesudvalget orienterer om ansættelsen af Mette Sun Otte som ny skoleleder.  

 
Mette starter d. 1. februar på Kærbyskolen. Udvalget orienterede om processen. Mette 
kommer fra en afdelingslederstilling på Hadsund Skole og har en bred ledelseserfaring fra 
bla. UU-afdeling. 
 

b. Skolebestyrelsen drøfter, hvordan vi bedst muligt sikrer en god opstart for Mette på 
Kærbyskolen – bl.a. har der tidligere været tale om, at vi i februar skal have et udvidet 
bestyrelsesmøde. 
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Forslag om at forlænge marts-mødet, hvor Mette kan blive sat grundigt ind i SB-18’s fokus 
punkter.  
Opfordring fra SB18 til at Mette møder børnene online eller ved at dele en video.  

 
4. Covid-19 (orientering) (20 minutter) 

a. Orientering om fjernundervisning, nødundervisning og nødpasning, herunder håndtering af 
sårbare elever i nedlukningsperioden 

 
Der arbejdes med at videreudvikle fjernundervisningen på de forskellige årgange. Der er 
fokus på indhold og form med et større og større fokus på trivsel. Teamene drøfter løbende 
hvordan trivslen kan bibeholdes under nedlukningen.  
 
Teamene forsøger at tilpasse fjernundervisningen til de enkelte årgange og børn. Der er fokus 
de elever, der har brug for særlig tilrettelagt undervisning. 
 
Kommunikationen mellem skole og hjem prioriteres højt og forældre opfordres til at kontakte 
teamet, hvis de oplever, at undervisningen ikke fungerer for deres barn. 
 
Skolen har de første uger haft ca. 15-20 elever i nødpasning (0.-4.årgang). I uge 3 ca. 20-25 
elever og fra uge 4 ca. 30 elever. 
 
I k-afdelingen er 2/3 af eleverne mødt fysisk frem. Den sidste 1/3 har modtaget 
fjernundervisning. Andelen af fremmødte er steget lift i uge 3 og forventes at stige yderligere. 
 

b. Orientering om status på covid 19-tilfælde på skolen 
 
Der var en del smittetilfælde på Kærbyskolen i ugerne op til jul, men der har ikke været nye 
tilfælde af Covid-19 på Kærbyskolen i det nye år. 

 
 

5. SB18-FOKUS: Skolegård (orientering og fremvisning) (15 minutter) 
Orientering om proces – der har været afholdt møde med HedeDanmark og vi har nu (næsten) 
dato på det første spadestik. Tegninger mv. fremvises. 
 
JØ orienterede om den kommende proces med igangsætning af projekt Ny skolegård. Arbejdet 
påbegyndes i slutningen af marts måned. I uge 8 nedtages nuværende klatrestativ og sandkassen 
fjernes. 
 
HLR har møde med fundraiser i næste uge. 

 
6. Trafik (drøftelse) (20 minutter) 

SB18 har modtaget en forældrehenvendelse (medsendes dagsorden), og der har været skriverier 
på Kærbys facebookside. Tidligere initiativer ridses op, nye mulige initiativer drøftes og 
kommunikationslinje besluttes på mødet. 
 
Skole og SB18 har tidligere: 
- Opfordret kørende forældre til at være påpasselige om morgenen 
- Rettet henvendelse til By- og landskabsforvaltningen med ønske om fodgængerovergang på 

Enggårdsgade, udvidelse af parkerings-lommen på Oluf Borchs Vej eller andre tiltag der skal 
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sætte farten ned eller begrænse trafikken omkring skolen. Skolens ledelse har været til møde  
med repræsentant fra By- og landskabsforvaltningen. Dette har ikke resulteret i ændringer i 
trafikforholdene omkring skolen 

- Været i dialog med Parkeringskontrol Nord og Politi for at informere om trafikforholdene 
omkring skolen. 

- Været i dialog med en forening af ældre Kærby-borgere, der havde stor interesse i 
trafiksikkerhed og miljø 

 
- Skolen har valgt ikke at have en Skolepatrulje, da det er vurderet, at elever fra 6.årgang var 

for unge til at håndtere trafikken på Enggårdsgade om morgenen. Vester Mariendal Skole 
har i den seneste periode haft 6.årgang til at varetage denne opgave, da deres udskoling pt. 
er placeret på Kjellerupsgade Skole. SB18 rettet henvendelse til VM for at høre erfaringer. 

 
HLR og MSA laver forslag til, hvilke indsatser SB18 vil gå videre med. Herunder forslag til 
indsatser: 

- Inddragelse af lokalområdet 
- Henvendelse til By- og landskabsforvaltningen 
- Gå-Bus 

 
7. Evt. (5 minutter) 

SB-fokus om fællesskaber kommer på dagsorden igen i februar, hvor vi har planlagt møde med 
KIT-teamet. 
 
Ingen punkter 
 

8. Kommunikation på baggrund af dagens møde (5 minutter) 
 
Januarbrev fra SB18 til forældre (HLR)  
- Skolegård 
- Fjernundervisning 
- Trafikindsats 

 


