Faktaark om Kærbyskolen

Nøgletal om skolen
Antal elever:

288 elever i almenskolen og 29 elever i specialafdelingen (K-klasser)

Antal årgange:

7

Antal spor:

2

Budget:

kr. 2.554.831

Ansatte fordelt på typer
Ledelse:

Skoleleder, Viceskoleleder, DUS/Indskolingsleder og Teknisk Serviceleder

Antal lærere:

30

Antal pædagoger:

20

Antal pædagogmedhjælpere:

1

Tekniske medarbejdere/administrativt personale

6

Skolens profil og særlige toninger
Profilskole i æstetiske læreprocesser, Partnerskabsaftale med Kunsten, Udvidet samarbejde med Kulturskolen

Bygninger
Skolen er opført i 1958.
I forbindelse med Budget 2017 blev der bevilget kr. 8,5 mio. til Kærbyskolen, hvoraf kr. 1 mio. var afsat i 2017, og de resterende kr.
7,5 mio. afsat i 2018.
Ombygningen af skolen er i fuld gang.
Overordnet set etableres en række faglige kraftcentre/”hjerterum” på skolen i form af:

•

Et samlet område til musik, bevægelse og samling i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal.

•

Et område til indskoling/DUS i tilknytning til et kreativt værkstedsmiljø med mulighed for at inddrage den tilstødende aula
til præsentationer og udstilling.

•

Et område til mellemtrin på 1. sal med åbent ”være-område” og sammenhæng til PLC i stueplan via en ny sidetrappe.

•

Et udemiljø med udendørs scene i tilknytning til musik og udeværksted i tilknytning til de kreative fag.

Administration og personalefaciliteter samles midt i skolen omkring PLC.
Arkitektfirmaet Kjaer og Richter har varetaget arkitektrådgivningen.

Særlige udfordringer
Der kræves en opmærksomhed på samarbejdet mellem vores almenafdeling og vores specialafdeling.
Overgang/overlevering til Mellervangskolen og Vester Mariendal Skole fra 6. – 7.klasse kræver et kontinuerligt samarbejde med
disse skoler.

Særlige forcer
Vi lykkes med at få den mellemstore skole til at virke lille (=oplevelsen af fællesskab og tryghed),
Vi har et læringssyn, der er udsprunget af og forankret i skolens kultur.
Vi har et bredtfavnende DUS-tilbud som har en tilslutning på 75% ift. alle skolens elever.
Vi er gode til at arbejde inkluderende.
Vi har et godt og professionelt samarbejde mellem faggrupper og niveauer i organisationen.

