SB18

Skolebestyrelsesmøde 11.12.2018
Tidspunkt: kl. 17.00 – 20.00, der serveres aftensmad i anledning af den forestående højtid
Forældrerepræsentanter: Tove-Christina Choe Kristensen (TCK), 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: Linda Marie Smith Pedersen (LSP), Kirstine Rosenbeck Gøeg (KRG)
Referent: JF

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagorden godkendt
3. Valg af referent
JF er fast referent på fremtidige møder
4. Behandling af evt. henvendelser til skolebestyrelsen
SB18 har fået henvendelse fra forælder vedr. udfordringer når der er ændringer i PITTEN’s
åbningstider.
SB18 vil opfordre pågældende forælder til at tage kontakt til skolens ledelse og skolen vil
fremover kommunikere tydeligere til forældre, når der er ændringer i åbningstiderne i PIT.
5. Gensidig orientering
a. Nyt fra elevrådet
b. Nyt fra MED
c. Nyt fra byggeri
a. Ikke noget nyt fra elevrådet
b. MED-udvalget udarbejder et høringssvar til ”Ressource-tildelingsmodel for ledelse” og et
høringssvar til ”Øget inklusion og ændret visitation”
MED har opdateret retningslinjerne for lærernes arbejdstid. Største nye er, at lærerne får
mulighed for at registrere deres arbejdstid i en App, som skolen stiller til rådighed.
c. Garderober er netop taget i brug. Det samme er området ved aulaen og de nye kreative
lokaler Håndværk/Design og Billedkunst. Byggeriet er endnu ikke afsluttet pga. tilkøb, bla.
nyt gulv i gymnastiksal. Ultimo januar forventes byggeprocessen afsluttet.
6. Høringssvar , ”Øget inklusion og ændret visitation” samt ”Ressource-tildelingsmodel for
ledelse”
Sagsbeskrivelsen om øget inklusion og ændret visitation blev drøftet i SB18. SB18 –medlemmer
skriver kommentarer til et høringssvar og sender dette til Helle (HLR) senest 1/1-2019. HLR og LA
sammenfatter og sender retur til SB18. Deadline for høringssvar er 16/1-2019.
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SB18-udarbejder et udkast til høringssvar ift. ”Ressource-tildelingsmodel for ledelse”. HLR tager
teten og deler med SB18.
LA sender alt høringsmateriale til SB18
7. Trafik – kort opdatering fra sidste møde
Udvalget har ikke mødtes endnu. Opdatering følger på kommende bestyrelsesmøde.
8. Evt.
Orientering om episode med sindslidende mand, hvor politiet blev inddraget. Skolens ledelse
kommunikerer til skolens forældre.
Kærbyskolen har fået det grønne flag. Der har gennem en længere periode været arbejdet med
flere forskellige grønne initiativer. Skolen fejrer flaget og rådmand Tina French hejser dette d.
22/1-2019 kl. 10.00. SB18 medlemmer er også inviteret til at deltage denne dag.
I løbet af foråret skal Kærbyskolen fejre det udsatte 60 års jubilæum og evt. kombinere dette med
skolefesten og SB18 inddrages mhp. planlægning og inddragelse af flere forældre.
LA opretter en doodle ift. dato for SB18 internat i foråret.
9. Kommunikation på baggrund af dagens møde
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