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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

16. juni 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, Jesper Larsen, Ingelise Hedegaard, Dina
Thunberg, Henrik Jungersen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk

Afbud

Kamilla Skalhøj Oest, Marianne Uhrenholt

1.

Godkendelse af dagsorden
a.

2.

3.

4.

Nyt fra…
a.

Ledelsen

b.

DUS-ledelsen

c.

Elevråd

d.

Formand

Deltagelse i Skole og Forældres landsmøde


Er der nogen, der har tid og lyst til at deltage. Landsmødet afholdes den 20.-21.november på
Hotel Nyborg Strand



Punktet tages op igen på det kommende møde.

Rullende skolestart



5.

Godkendt, dog blev et punkt 8 tilføjet.

Der skal tages en beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte med at have Rullende Skolestart.
Det er problematisk at evalueringsrapporten ikke er helt færdiggjort ift. at træffe beslutningen
om den rullende skolestart. Dog vurderes det, at der er tilstrækkeligt grundlag til at træffe en
beslutning vedr. den rullende skolestart. Det besluttes at den rullende skolestart nedlægges per
1. januar 2016.

Min institution


Vi har nogle udfordringer omkring brugen af Min institution. Vi vil gerne have en diskussion om,
hvordan vi bedst håndterer disse udfordringer.



6.

7.

8.

Orientering omkring tiltag og udviklingsprojekter, der er planlagt på skolen til kommende skoleår.
a.

Der orienteres om projekt Krop og Kompetence.

b.

Morten fortæller om princippet for den Åbne Skole. På Nibe Skole er der i forvejen mange tiltag
omkring den Åbne Skole og kontakt med eksterne samarbejdsparter.

c.

Den gode overgang om overgangen fra børnehave til skole.

Skolebestyrelsens fokus til kommende skoleår


Hvad ønsker vi i skolebestyrelsen at tage fat på til næste skoleår og i hvilken rækkefølge skal
det prioriteres?



Mødedatoer for kommende skoleår.



Punktet er udsat til næste møde.

Drøftelse af hvordan skolebestyrelsen bedst muligt bakker op om skolen i samarbejdet med forvaltningen.
a.

9.

Brug af Min institution er endnu ikke optimal og forvaltningen er opmærksom på det. Det giver
personalet nogle udfordringer i forhold til hjemsendelser, beskeder mv. i systemet. Derfor vil vi i
DUS’en udarbejdet nogle retningslinjer til Min institution ift. legeaftaler, hjemsendelse m.m. Disse retningslinjer skal godkendes af bestyrelsen.

Punktet er udsat til næste møde.

Evt.
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