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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

22. marts 2018, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Rikke Kuntz Skovfo, Anne Sophie Valbjørn, Michael Gaunø, Morten Leineweber, Kenneth
Nielsen, Carsten Brunø, Jesper Hass Rasmussen, Jesper Larsen, Anne Marie Hvilsom, Dina
Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Martin Nørgaard Stoltz, Mikkel Faaborg Sørensen

Afbud

Rikke Kuntz Skovfo, Anne Sophie Valbjørn, Jesper Hass Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
o

Vi udskyder evt. punkt 7 til det kommende møde.

2. Regnskab og budget. Bilag er vedhæftet. (25 min).


Materiale gennemgås på mødet. Regnskab og budget ønskes godkendt. Sekretær Nina
Kierch Andersen deltager under dette punkt.
o

Vi har fået nyt regnskabssystem BI.

o

Vores skolesekretær gennemgår kort systemet mhp. at gennemgå regnskab og
budget for 2018.

o

Regnskabet og budget er godkendt.

3. Nyt fra… (20 min)
o

Ledelsen
o

Orientering om at der er to ledige stillinger til besættelse på Nibe Skole

o

Der orienteres om betydningen af konflikten for Nibe Skole, som er udtaget til strejke. Information tilgår alle forældre fredag d. 23.3.18. Niende klasses elever orienteres mundtligt om evt. udfordringer ift. prøveafholdelse af skolens ledelse fredag d. 23.3.18. Det er meget positivt at
eleverne forholder sig til undervisningen og udtrykker sig om den.

o

DUS-ledelsen

o

Elevråd

o



Orientering om elevrådstur – det var en god tur og eleverne har efterfølgende
brugt tid på at lave en film om turen. Elevrådet har anbefalet nogle enheder.



Eleverne på 8.-9. årgang har ikke været tilfredse med temaeftermiddagene,
som har været afholdt 4 gange. 8. årgang er mere tilfredse end 9. årgang.
Dog er placeringen af temaeftermiddagene oven i valgfagene en uhensigtsmæssig løsning. Ledelsen giver en tilbagemelding på elevernes evaluering til
8.-9. klasserne og elevrådet melder tilbage via elevrådet.

Formand


Status på læserbrev
o

Læserbrevet er nu afsendt og optaget i Nordjyske Stiftstidende og i
Nibe Avis.

4. Skolebestyrelsesvalg. Bilag er vedhæftet. (10 min)


Vi gennemgår tidsplanen for skolebestyrelsesvalg.
o

Information om skolebestyrelsesvalget fremgår af forældreintra.

5. Principperne. Bilag er vedhæftet. (15 min)


Princip vedr. indskrivning af elever til godkendelse.
o Princippet vedr. Skolestart godkendes.
o Princippet vedr. Nye elever godkendes med en enkelt sproglig omformulering.
o Princippet vedr. Vikardækning godkendes.

6. Kaffe (15 min)

7. Dit liv på nettet (15 min)


Anne Sophie har spurgt til skolens indsats.
o

Udsættes.

8. Skolerejser (30 min)


Ledelsen oplever et stigende antal henvendelser omkring skolerejser og den egenbetaling, der er en del af det. Vi vil gerne starte en dialog om, hvorvidt skolen fortsat skal
tilbyde skolerejser.
o

Skolerejserne drøftes særligt med baggrund i den økonomiske udfordring, det
kan være at yde egenbetalingen til en skolerejse. Udgiften udgør ca. 1800 kr.
per elev.

o

Formålet med turen og destinationen debatteres.

o

Muligheden for at skolen kan stå for indbetalingen undersøges, således at det
er muligt at indbetale uden at det fremstår for forældrene i klassen, hvem der
indbetaler til skolerejsen.
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o

Punktet genoptages på det kommende møde.

9. Anti-mobbepolitik. Bilag er vedhæftet. (10 min)


Den nye anti-mobbe politik er nu færdig og ønskes godkendt.
o

Anti-moppepolitikken sendes i elevrådet.

10. Evt. (5 min)
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