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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

27. september 2016, 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, Henrik Jungersen, Marianne
Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Henrik Jungersen, Kenneth Nielsen, Finn Pilgaard.

1. Velkommen til nyvalgte elevrådsrepræsentanter (5 min)
a. Afshin Hanifi, Marie Heuer Andersen er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Afshin
er genganger. Velkommen til.

2. Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Godkendt.

3. Kommunikationsværdi af referat (10 min)
a. Bør referatet have en anden form end som beslutningsreferat?
i. Vi afprøver at skrive en uddybet dagsorden. Derudover arbejder vi med et lidt
mere uddybet referat under hensyntagen til de gældende regler og rammer
for et skolebestyrelsesreferat herunder hensyntagen til tavshedspligt.
ii. Bilag og forslag skal fremadrettet ligge på skoleporten tilgængeligt for alle.
Bilagene vil være at finde i umiddelbar forlængelse af referaterne. Jesper undersøger mulighederne for at åbne et område i skoleintra, der er skolebestyrelsens.
4. Nyt fra… (20 min)
a. Ledelsen
i. Thomas Jeppesen er fastansat pædagog på Nibe Skole.
ii. Det nye ansættelsesudvalg består nu af Anne Sophie Valbjørn, Michael
Gaunø samt TR for pædagoger og lærere og ledelsesrepræsentanter.
iii. Orientering om aktuelle elevsituationer som udmeldt på forældreintra.

b. DUS-ledelsen
i. Orientering vedr. DUS 2 og 6. årgangs mulighed for at være tilknyttet DUS 2.
Der kommer svar snarest. Skolebestyrelsen bakker op om forældrenes henvendelse og derfor retter skolebestyrelsen en opfølgende henvendelse til skolechefen ang. svar på DUS 2-situationen. Svaret er vedhæftet nederst i referatet.

c.

Elevråd
i. Vedr. vikarsituationen på 9. årgang. Det anbefales af eleverne, at ledelsen
prioriterer, hvornår det er relevant at sætte vikar på timerne. Ofte har 9. årgang ikke behov for vikar.
ii. Elevrådet anbefaler, at man, når man skal se film i en vikartime, ikke får vikartime på.
iii. Ved madkundskab holder der mange cykler. Ledelsen ser på cykelsituationen
og vurderer om der overhovedet må holde cykler der.

d. Formand
i. Der ønskes en orientering på forældreintra om, hvordan rammerne for vikardækning er.
ii. Der er en skolebestyrelseskonference, men ingen ønsker at deltage.
iii. Der har været et arrangement for bl.a. skolebestyrelser og skoleledelser, hvor
der var forskellige oplægsholdere. Omdrejningspunktet var dannelse og læring i folkeskolen.

5. Busser og ringetider (10 min)
a. Der har været en forældrehenvendelse vedr. muligheden for at tilpasse ringetiderne
med de kommunale busser.
i. Vi har drøftet henvendelsen tidligere. Vi ændrer ikke som udgangspunkt i ringetiderne. Skolebestyrelsen svarer forældrene i samarbejde med ledelsen.

6. Høring af lukning af Løvvangskolen. Bilag vedhæftet. (10 min)
i. Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar med en positiv tilbagemelding
om, at lukningen anses for at være en økonomisk fornuftig beslutning.

7. Formandens punkt (20 min)
a. Henvendelse fra Lærerforeningen og BUPL vedr. besparelser. Giver det anledning til
noget?
i. Scenarierne omkring de kommende besparelser i Aalborg Kommunes skolevæsen drøftes og alternative muligheder drøftes.
ii. Skolebestyrelsen drøfter desuden, hvordan kommunikationen omkring besparelserne med de øvrige forældre og politikerne kan være.
iii. På det kommende skolebestyrelsesmøde vil skolebestyrelsen mødes uden
ledelsen den første time for at drøfte situationen og evt. tiltag.
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8. Kaffe (15 min)

9. Elevernes trivselsmåling. Bilag vedhæftet (50 min)
a. Gennemgang af og dialog om Trivselsmåling.
i. Punktet startes op med spørgsmålet om, hvad skolebestyrelsen har behov for
at ledelsen fremlægger omkring trivselsmålingen. Skolebestyrelsen beder om,
at ledelsen forholder sig til trivselsmålingen ift. hvad der giver anledning til fokus og indsatser.

10. Evt. (5 min)

Nibe den 29. september 2016

Vedrørende ansøgning om dispensation fra gældende regler for DUS 2.
Nibe skoles bestyrelse har den 16. juni 2016 ansøgt skoleforvaltningen om dispensation fra gældende regler, så
der også er tilbud om DUS2 til børn i 6. årgang i perioden 2016 - 2017.
Der er også tidligere fremsendt brev fra en gruppe forældre, til skoleforvaltningen, omhandlende samme ønske,
samt rykket for svar.
Nibe skolebestyrelse har endnu engang behandlet sagen, og desværre endnu ikke modtaget svar fra skoleforvaltningen angående ovenstående henvendelse. Dette anser vi som meget uheldigt, da sagen vedrører børnenes
tarv og trivsel. Skolebestyrelsen vil samtidig endnu en gang påpege, at ledelsen på Nibe skole anser det for hensigtsmæssigt og muligt at tilbyde DUS2-plads til de berørte børn, samt at der ikke er alternative tilbud af lignende
karakter til denne årgangs børn.
Skolebestyrelsen vil derfor hermed henstille til skoleforvaltningen om en hurtig sagsbehandling og tilbagemelding
til de berørte parter.

På vegne af Skolebestyrelsen ved Nibe Skole
Allan Milton Kristensen
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