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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

16. januar 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 Larsen, Anne Marie Hvilsom, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Martin, Mikkel.

Afbud

Jesper Hass Rasmussen, Martin

1

Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Godkendt.

2

Nyt fra… (20 min)
a. Ledelsen
1) Vi arbejder på budgettet, som kan fremlægges på det kommende møde.
2) Der har været nogle fornyelser og løft af vores fysiske rammer og af undervisningsmaterialer mv. i det forgangne skoleår.

b. DUS-ledelsen
1) De tilbagevendende begivenheder, der er i DUS, fungerer godt.

c. Elevråd
1) Ann fortæller, at hun har vundet et besøg i et makerspace på UCN, som
”det store” elevråd tager ud til. Mikkel og Martin fortæller om makerspacebesøget til det kommende møde.

d. Formand
1) Michael arbejder på at fortsætte dialogen med andre skoler ift. det tidligere
læserbrev.

3

Godkendelse af valgregler for skolebestyrelsesvalg (15 min)
a. Den enkelte skolebestyrelse kan vælge deres egne valgregler. Skoleforvaltningen har
lavet et forslag, som vi kan godkende. (I skal se bort fra, at tilbagemeldingsfristen er
overskredet. Vi har aftalt, at vi kunne afvente vores møde og derefter give en tilbagemelding)
1) Skolebestyrelsen har godkendt regelsættet per mail forud for dette skolebestyrelsesmøde. Vi undersøger, hvornår datoen for opstillingsmødet er tiltænkt
og forsøger at undgå, at det falder sammen med Sildeløbet i Nibe for at
kunne have mulighed for det størst mulige fremmøde.
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Opfølgning på indskrivning på Nibe Skole (15 min)
b. Opfølgning på status siden sidste møde
1) Skolen laver er udkast til et princip omkring optag af nye elever samt en procedure for optag af nye elever.

5

Læserbrev (bilag vedhæftet) (30 min)
c.

Der blev på sidste møde talt om at lave et læserbrev, som en opfølgning på det, der
blev lavet inden kommunalvalget. Morten har lavet en oplæg.
1) Læserbrevets indhold diskuteres og tilrettes. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter arbejder videre med læserbrevet.

6

Kaffe (15 min)

7

Læringssamtale (15 min)
a. Skolens ledelse har nu været til læringssamtale. Der gives en orientering.
1) Orientering om proces- og resultatmål for ledelsens læringssamtale med
Skoleforvaltningen.
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Skolereformen (30 min)
a. Skoleudvalget har besluttet, at skolerne kan vælge af gøre skoledagen kortere. Vi
starter en dialog om, hvorvidt det er en mulighed vi vil benytte på Nibe skole.
1) Vi påbegyndte en dialog om reformens intentioner og udmøntning i praksis.

9

Evt. (5 min)
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