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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

7. december 2017, kl. Kl. 18.30 – 21.30

Sted

Personalerummet på Nibe Skole

Deltagere

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

Afbud

Michael Gaunø

Bemærk, at vi starter kl.18.30 med julemiddag.
1

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2

Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen
Der har været økonomisk mulighed for at prioritere nogle forbedringer på skolen.
Orientering om skolens arbejde med programmering og kodning i undervisningen og
vores nyuddannede programmeringsguides.
b. DUS-ledelsen
c. Elevråd
Elevrådet forbereder Nissebandecup.
d. Formand
Formanden er ikke til stede.

3

Kvalitetsrapport (40 min). Bilag udleveres på mødet.


Skoleforvaltningen har iværksat en proces, hvor skolens ledelse og bestyrelse har
mulighed for at tale om kvalitetsrapporten inden den årlige læringssamtale. I januar
måned er kommunens samlede kvalitetsrapport sendt til høring og bestyrelsen har her
mulighed for udtale sig.

Kvalitetsrapporten er drøftet mhp. at få skolebestyrelses input til arbejdet med kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen peger på dataenes kvalitet ift. reel sammenlignelighed og påpeger desuden, at de ønsker, at de økonomiske faktorer er afspejlet i rapporten. Bestyrelsen vil melde tilbage i forbindelse med høringssvar for den kommunale rapport.

4

Forældrehenvendelse vedr. ønsket indskrivning på Nibe skole. (30 min)


Vi har modtaget en henvendelse fra en forældre, der ønsker sit barn indskrevet på
5.årgang. Elevtallet er dog så højt, at tilflytning kan betyde en klassedeling i det kommende skoleår. Hvad er bestyrelsens holdning?

Skolebestyrelsen drøftede punktet grundigt og var enige om, at beslutningen skulle tages på
et principielt plan og ikke som en enkeltstående beslutning.
Skolebestyrelsen indstiller til, at der laves et princip om at tage elever ind, der ønsker at gå på
Nibe Skole inden for gældende rammer for dette.
I den nuværende situation beslutter vi, at vi ønsker at tage imod de elever, der ønsker at gå på
Nibe Skole. Der afklares med Skoleforvaltningen inden for hvilke rammer, det er muligt.

5

Forældrehenvendelse vedr. trafik omkring skolen (5 min)


Vi har fået en henvendelse om, at trafikreglerne ikke overholdes på Vinkelvej og med
en opfordring til, at der udstedes bøder. Vil bestyrelsen lave en henvendelse til Parkeringskontrollen om en øget indsats.

Skolebestyrelsen retter henvendelse til Parkeringskontrollen og politiet anmoder om en øget
indsats. Der anmodes desuden om et tydeligere skilt om ensrettet kørsel.

6

Forældrehenvendelse vedr. medbragt slik til juleklip (10 min)


Vi har modtaget en henvendelse fra en forældre vedr. medbragt slik til juleafslutning.

Henvendelsen er blevet diskuteret og der findes ikke grund til ændre på nuværende praksis.

7

Skolebestyrelsesvalg 2018 (10 min)


Forvaltningen vil sende info ud om tidsfrister og øvrige praktiske oplysninger omkring
valget. Bestyrelsen kan dog overveje om, der skal laves nogle lokaler initiativer for at
rekruttere kandidater.

Skolebestyrelsen får hjælp af Skoleforvaltningen til af skabe de rigtige rammer omkring
skolebestyrelsesvalget. Skolebestyrelsen kan overveje en evt. Indsats ift. valget.
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Evt. (5 min)
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