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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

3. april 2017, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Rikke Kuntz Skovfo, Allan Milton Kristensen, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael
Gaunø, Morten Leineweber, Kenneth Nielsen, Carsten Brunø, Jesper Larsen, Anne Marie
Hvilsom, Afshin Hanifi, Marie Heuer Andersen, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne
Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Afshin Hanifi, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael Gaunø



Godkendelse af dagsorden (5 min)




Dagsorden godkendt.

Nyt fra… (15 min)






Ledelsen


Drøftelse af brugen af legaterne fremadrettet.



Den økonomiske situation for det kommende skoleår er vanskelig. Vi får
svært ved at mønstre en person per klasse per fagdelt undervisningstime.



Vores kok i Café Hønen har fået en ny, fast stilling. Vi slår stillingen op til
august efter aftale med personalet i Café Hønen.

DUS-ledelsen


Der bliver sat en boldvæg op på legepladsen og en i skolegården.



Vi har plads til en ny pædagog i næste skoleår. Vi afventer om vi får overført en overtallig fra anden skole.

Elevråd




D. 21.4 og d. 28.4 kl. 7.30-8 laver elevrådet happening ved skolen ”Kiss’n
good bye”. Der er forældre fra skolebestyrelsen samt ledelsen fra skolen til
stede.

Formand


Vandanlæg er blevet efterspurgt. Ledelsen har besluttet, at der indkøbes et
vandanlæg, som placeres på skoletorvet.



Læserbrev vedr. nedskæringerne udarbejdet af skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer er godkendt af skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer og offentliggøres.
Brevet sendes ud på forældreintra, skolens Facebookside samt Nibe Avis
og Nordjyske.



Mulighed for afkortelse af skoledagen (10 min)


Det er nu blevet politisk besluttet, at det er op til den enkelte skole, hvorvidt man vil
benytte sig af muligheden for at afkorte skoledagen til fordel for to-lærerordning.
Umiddelbart er vi langt med næste skoleårs planlægning, så det virker ikke realistisk
til kommende skoleår. Skal vi arbejde videre med overvejelserne til kommende skoleår, og hvordan vil vi gribe det an?
o



På Nibe Skole vil vi ikke ændre strukturen i det kommende skoleår. Vi drøfter
muligheder og forbehold. Temaet tagets op igen i efteråret.

50 minutters lektioner (20 min)


Lærerne har ønsket at forsøge sig med 50 minutters lektioner, hvor de ekstra 5 minutter tages fra den understøttende. Thomas laver et kort oplæg, hvor han viser, hvordan
skemaerne således vil se ud. Der ønskes en beslutning om, hvorvidt vi kan indføre
det til næste skoleår.
o

Lærerne har ønsket at arbejdet med 50- minutters lektioner for at inddrage
den understøttende undervisning i den fagdelte undervisning. Gennemgang
af udkastet til skoledagens struktur med 50 minutters lektioner. En ændring
er, at 8. og 9. klasse får valgfag sammen med mulighed for fleksible holdsammensætninger og forbrug af timer på det enkelte valgfag fx madkundskab.

o

Vi drøfter muligheder og potentielle faldgruber ved 50 minutters lektionerne.

o

Der er bekymring for, om de understøttende undervisning, der lægges til den
fagdelte undervisning, blot giver længere faglige lektioner uden variation. Der
opfordres til, at variation sættes i højsæde, nu hvor lektionerne bliver længere.

o

Der lægges op til, at bevægelsen prioriteres i undervisningen. Der gives udtryk for at man som forældre oplever, at der ikke er bevægelse i skoledagen
ud over idrætsundervisningen.

o

Lærernes ønsker at kunne give eleverne mere kvalificeret faglig hjælp i egne
fag og at kunne variere undervisningen mere.

o

Der er erfaringer med mere ro og færre skift i dagligdagen.

o

Der er en bekymring for 50-minutters lektionernes påvirkning af fagfordeling
og skemalægning.



Kaffe (15min)



Regnskab 2016 og budget 2017 (30 min)


Regnskab og budget blev fremlagt og gennemgået på sidste møde. Der har nu været
mulighed for at se på tallene og der kan være kommentarer eller ønsker til ændringer.
Herefter skal regnskab og budget godkendes.
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o

Budgettet og regnskabet drøftes.

o

Regnskab og budget godkendes.

Efter ønske gennemgår vi Mobbeplanen ”Mobning –må vi være fri”. Herefter diskussion om behov for opdatering eller ændringer.

Principper. Bilag er vedhæftet. (20 min). Udsættes.




Indkøb af DUS-bus drøftes.

Mobbepolitik (30 min). Bilag vedhæftet. Udsættes




o

Vi arbejder videre med principperne.

Evt. (5 min)


Baggrunden for at 8.-9. klasserne må gå i byen i frikvarteret.
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