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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

26. november 2015, kl. Kl. 19.00

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Rikke Kuntz Skovbo, Allan Milton Kristensen, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael
Gaunø, Kenneth Hansen, Morten Leineweber, Merete Kristensen, Anne Marie Hvilsom, Dina
Thunberg, Henrik Jungersen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Charlotte Grøn,
Afshin Hanifi

Afbud

Afshin Hanifi, Charlotte Grøn

1

Godkendelse af dagsorden (5min)
o

2

Dagsorden godkendt.

Høring vedr. ny struktur for specialklasser (15 min)


Vi fik sendt hørringssvar omkring specialklassestrukturen. Skal vi sende et omkring Godthåbsgade skole og Øster Uttrup
o

3

Gennemgang af skolens principper (60 min)


Vi gennemgår principperne nr. 1 og nr. 4, som handler om samarbejde mellem skole og hjem.
De nuværende principper er vedhæftet som bilag.
o
o
o

4

Der er ikke kommentarer til høringssvaret. Skolebestyrelsen gør ikke yderligere.

Vedr. princip nr. 1. Vi fastholder den nuværende ordlyd, dog bør det tilføjes, at det er
klasse-/kontaktlærernes opgave at gøre forældrerådet opmærksom på forældrerådshåndbogen.
Der ligger en forældrerådshåndbog på skoleporten, som forældreråd kan søge inspiration i. Den revideres på et skolebestyrelsesmøde i indeværende skoleår.
Vedr. princip nr. 4. Vi har haft en debat af princippet og overvejer til et kommende møde, hvordan princippet skal lyde. Ledelsen tager princippet op til revision sammen med
det pædagogiske personale.

Ny struktur i Dus (15 min)


Dina orienterer
o

Den nye DUS-struktur er ved at blive beskrevet og lægges på skoleporten, når den er
færdig.

5

Nyt fra… (15min)
a.

Ledelsen


Information om læringsplatformen MinUddannelse



Information om at vi har fået tilsagn om at være med i et forsøgsprojekt omkring placering af konfirmationsforberedelsen i undervisningstiden. Skolebestyrelsen og ledelsen arbejder videre med evt. tilsagn til deltagelse i forsøgsprojektet på det kommende bestyrelsesmøde.



Orientering om opsigelser og ansættelser.



Ny børne- og ungepolitik.

b.

DUS-ledelsen

c.

Elevråd


d.

6

På elevrådets vegne: Indsamling af tøj og legetøj til børn i Asien har været et godt
projekt.

Formand

Evt. (10 min)
a.

Der er et forsøgsprojekt omkring placering af konfirmationsundervisningen i den understøttende
undervisning. Se punkt 5.a. i øvrigt.
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