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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

17. august 2015, kl. Kl. 19.00

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Kamilla Skalhøj Oest, 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

Afbud

Allan Milton Kristensen, Anne Sophie Valbjørn, , Kenneth Hansen

1

Godkendelse af dagsorden

2

Konstituering af bestyrelsen


Valg af formand



Valg af næstformand



o

Kamilla Skalhøj Oest har trukket sig fra skolebestyrelsen, så vi indkalder Michael
Eriksen, der er 1. suppleant.

o

Allan vil gerne stille sig til rådighed som formand og Michael gerne vil stille sig til rådighed som næsteformand.

o

Den formelle konstituering udsættes til næste møde.

o

Det anbefales at der er repræsentation fra forskellige afdelinger på skolen blandt forman og næstformand.

Valg til ansættelsesudvalg
Finn Pilgaard og Michael Gaunø er fortsat i ansættelsesudvalget og Morten Leineweber er suppleant.

o



Øvrige arbejdsgrupper
Gruppen omkring princippet Den Åbne Skole består af Finn Pilgaard, Morten Leineweber og Marianne Uhrenholt.

o

3

Nyt fra…


Ledelsen
o

Orientering om Leadership Pipeline

o

Orientering om udtalelse til test af nationale test i en 4. Klasse i matematik

o


4
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DUS-ledelsen
o

Orientering om Min Institution og tiltag omkring aftaler omkring legeaftaler.

o

Orientering om omrokeringer af personalet i DUS-delen, så personalet bemander
DUS’en mest hensigtsmæssigt. Medarbejderne er aktivt involveret.

o

På det kommende bestyrelsesmøde kommer punktet på omkring DUS’ens tilbud,
sparring fra forældre omkring aktivitetsniveau i DUS’en..



Elevråd – ikke til stede



Formand – ikke til stede

Høring vedr. 10.klasse
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Høringsmateriale er vedhæftet som bilag
o

Information fra Anne Sophie Valbjørn, som har set på baggrunden for høringsmaterialet.

o

Skolens ledelse udarbejder et forslag til et høringssvar jf. bestyrelsens debat.

Orientering om nuværende elevtal
o

Vi har dispensation til at have 29 elever i den ene 4. klasse.

o

Klassekvotient er overskredet i enkelte klasser. Der er søgt dispensation ved kommunen og denne er givet. Dispensationen betyder, at vi kan fortsætte med nuværende struktur skoleåret ud.

o

Det drøftes på bestyrelsesmødet i november.

Orientering om kurser og efteruddannelse
o

7
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Orientering om PLC

Orientering om projekt Læringssamtaler

Status på beslutning om afskaffelse af den Rullende skolestart


Er der noget vi skal have fulgt op på?
o Der har været positive tilbagemeldinger fra forældre ift. beslutningen.



Samarbejde med børnehaver omkring De gode overgange er sat i gang. Der orienteres om status.
o Der er nedsat en styregruppe med to børnehaveklasse ledere, en pædagog fra DUS
og to ledere fra lokalområdet. Der arbejdes med fokus på at lave en fornuftig overgang fra børnehave til skole. Trekantsamtaler og makkerordning fastholdes og førDUS er til revision mht. indhold.

Status vedr. trafik og sikkerhed


Er der noget vi skal have fulgt op på?
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o

Bestyrelsen ønsker en evaluering af den trafikoptælling, der er blevet foretaget og
omlægningen af trafikken.

o

Ledelsen formulerer et udkast til et brev til forældrene som opfølgning på bestyrelsens brev i foråret.

Gennemgang af skolens principper


Ledelsen har udarbejdet et forslag for princip for holddeling og klassedannelse. Forslaget udleveres på mødet.
o

Ledelsen har udarbejdet et udkast til principper forhold holddeling og klassedannelse.
Ledelsen retter princippet til efter sparring. Opmærksomhed på ordlyden og kommunikationsværdien.

o

Arbejdsgruppen omkring princippet for den åbne skole modtager sparring.

o

Principperne rettes til på det kommende møde. Efterfølgende fremlægges udkastene
til principperne på et lærermøde til kommentering og sparring.

10 Evt.
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