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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

5. november 2018, kl. Kl. 19.00 – 20.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Michael Gaunø, Anne Sophie Valbjørn, Anne Skipper, Christina Hoe Larsen, Jesper Larsen,
Maria Gaardbo, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina
Raunsbæk,

Afbud

Carsten Brunø, Jesper Hass Rasmussen, Stine Almskov

1. Godkendelse af dagsorden (5min)
a. Godkendt
2. Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen
i. Trafikhappeningen d. 25.10 gik fint. Vi blev opmærksomme på, at der fortsat
mangler et skilt, der angiver parkering forbudt. Skolen har rettet henvendelse
til kommunen omkring det.
ii. Vi endnu en trafikhappening i november.
b. DUS-ledelsen
i. Der er ansat en pædagog
c. Elevråd
i. Elevrådet planlægger Nissebandecup og forbereder Store Skraldedag.
d. Formand
i. Intet at bemærke.

3. Inklusionsarrangement for forældre (15 min)


Evaluering
o

Inklusionsarrangementet er afholdt med et lille fremmøde. Der indsendes dokumentation til Skoleforvaltningen.

4. Information fra eksterne på forældreintra (15 min) Udsættes


Der er mange eksterne samarbejdspartnere, der ønsker at bruge intra tl at sende information ud til forældre. Vi har pt. en gammel aftale med skolebestyrelsen, som vi
retter os efter. Måske skal den aftal justeres og måske skal vi lave et princip. Vi laver
de indledende drøftelser.

5. Principperne godkendes (bilag vedhæftet) (5min)


Vi vil foreslå en tilføjelse af et bilag (bilag 2) til skolens principper omkring definitioner
af skolerejser, lejrskoler mv. Forslaget ønskes godkendt.
o

Forslaget er godkendt.

6. Lejrskole (20 min)


Skolens lejrskole er på nuværende tidspunkt placeret på 8.årgang. Overbygningslærerne har af mange årsager et ønske om, at lejrskolen flyttes fra slutningen af 8.klasse
til starten af 9.klasse. Skal vi imødekomme lærernes ønske?
o

Det vedtages, at lejrskolen ligger i starten af 9. klasse med den begrundelse
at skolebestyrelsen anerkender lærernes argumenter for at flytte lejrskolen.
Den første klasse, der kommer på lejrskole i 9. klasse er nuværende 7. årgang.

7. Kaffe (15 min)

8. Skolerejser (25 min)


På 6.årgang har vi et tilbud om skolerejser. Reglerne for skolerejser er anderledes
end lejrskole blandt andet er det en selvbetalt tur. Reglerne er beskrevet i skolens
principper. Betalingen giver hvert år nogle familier udfordringer. Skal vi lave om på det
nuværende tilbud?
o

Skolebestyrelsen arbejder videre med punktet til det kommende møde. Ledelsen udarbejder forlag til, hvordan det kan se ud.

9. Kommunikation fra Skolebestyrelsen til de øvrige forældre (20 min) Udsættes


Forældrerepræsentanterne har ønsket et punkt om, hvordan de bedst kommunikerer
deres arbejde ud til skolens øvrige forældre. Drøftelser.

10. Forældrerådshåndbogen er opdateret. (10 min)


Orientering om, at Forældrerådshåndbogen nu er opdateret og ligger på skoleporten.
Vi drøfter om håndbogen skal på et fremtidigt møde.
o

Gennemgang af opdateringerne af Forældrerådshåndbogen.

o

Indledning og formål med forældrerådshåndbogen mangler og bør skrives.

o

Lærernes skal huske at gøre opmærksomme på Forældrerådshåndbogen til
forældremøder.
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11. Evt. (5 min)

3/3

