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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

5. april 2016, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

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

Afbud

Henrik Jungersen, Finn Pilgaard, Afshin Hanifi

1

Godkendelse af dagsorden (5 min)
a.

2

3

Punkt 7 flyttes ned under punkt 8 og udgår, hvis vi ikke når det.

Status på valg til skolebestyrelsen (5 min)
a.

Vi har undersøgt muligheden for at gennemføre et evt. ektraordinært skolebestyrelsesvalg digitalt frem for analogt. Her undersøgte vi muligheden for at arbejde med hhv. KMD’s systemer
eller Tabulex. Status er, at det først evt. kan tages i brug til valg i 2018. Skoleforvaltningen arbejder videre med mulige løsninger. Vi må opfordre valgbare forældre via forældreintra til at
stille op til skolebestyrelsen frem til valget i 2018. Den proces sætter vi i gang.

b.

Der laves et opslag på skoleporten (offentligt tilgængeligt), forældreintra og Facebook. Der afholdes et valgmøde for kandidaterne, hvis det er nødvendigt.

c.

Der mangler et medlem til skolebestyrelsen, og 3 suppleanter.

Abonnement på Skole og Samfund (15 min)


Skal vi fortsætte med nuværende abonnement? Vi gennemgår, hvad abonnementet indeholder.
1.

4

Det besluttes at abonnementet opsiges til næste periode. Abonnementet løber dermed frem til d.2.4.2017.

Elevtal og klassedannelser til kommende skoleår


Diskussion om optagelse af elever uden for skoledistrikt
2.

Der forklares, hvordan vi har tænkt os at etablere indskolingshusene set ift. at der er
30 kommende 1. klassebørn i Enghuset, 29 kommende 1. klassebørn i Skovhuset, og
27 kommende 1. klassebørn i Fjordhuset. Det forventes, at børnene kan blive i huset
og at der holddeles.

3.

Der informeres om at der pt. er børn til 4 klasser på 5 kommende årgang.

5

4.

Der informeres om, at der er børn fra anden skole, der ønsker at komme ind på Nibe
skole på kommende 6. årgang. Det vil udløse at der også på kommende 6. årgang vil
komme 4. klasser. Det antages, at vi under alle omstændigheder ville komme til at
danne 4 spor senest i 7. klasse.

5.

Bestyrelsen holdning er, at det bedst med færre børn i hver klasse samt at klassedelingen med fordel kan ske nu, fremfor senere. Dermed besluttes det, at oprette 4 klasser på kommende 6. årgang. Det er vigtigt, at det er fagligheden, der vægtes. Bestyrelsen anbefaler ovenstående.

Orientering om den understøttende undervisning (45 min)


Marianne laver en orientering og derefter er der mulighed for dialog.

6

Kaffe (15 min)

7

Gennemgang af skolens principper (45 min)




8

Der er på baggrund af dialogen ved sidste møde udarbejdet et udkast til princip nr. 5 Det er
vedhæftet som bilag.
Princip nr. 6 vedr. elevernes fritagelse fra undervisningen tages op. Vedhæftet som bilag.
Punktet udsættes til næste gang.

Nyt fra… (15min)
a.

Ledelsen
(a) Der orienteres om, at budgettet bliver sat på senere, da det ikke er på plads endnu.
(b) Der søges om reduktion af skoledagens længde via to-lærer ordning til specialklasserne.

b.

DUS-ledelsen

c.

Elevråd
(a) Elevrådet vil arbejde med Projekt renere skole.

d.

Formand
(b) Snak omprioriteringsbidrag. Der undersøges, hvilke tal der er at drive skole for i kroner og
øre pr. elev historisk set. Det meldes tilbage til bestyrelsen, da de har ytret ønske om viden
inden for dette. Dette emne sættes på til næste bestyrelsesmøde.

9

Evt. (5 min)
ii)

Det informeres om, at hvis man ikke går til konfirmationsforberedelse, kan man godt fravælge understøttende undervisning. (Der informeres mere om det på næste møde)

iii) Der ønskes om mere information om bevægelse ved kommende lejlighed på et bestyrelsesmøde.
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