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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

21. november 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

Finn Pilgaard, Michael Gaunø.

1

Julefrokost (45 min)

2

Godkendelse af dagsorden (5 min)
a.

3

4

Det besluttes at ændre dagsordenen, da der er kommet punkter til, som er mere presserende
pga. deadlines. Dog bibeholdes punkt 4, der behandles først.

Nyt fra… (20 min)
a.

Ledelsen

b.

DUS-ledelsen

c.

Elevråd

d.

Formand

Min Institution. Bilag er vedhæftet. (15 min)


Vi ønsker godkendelse og sparring omkring Retningslinjer for sendetider, legeaftaler, mobiltelefoner og MinInstitution.
o

Der orienteres om baggrunden for de ændrede retningslinjer. Retningslinjerne diskuteres
og godkendes. Punktet tages op igen til evaluering om ca. 3 måneder.

Ændret dagsorden herfra:
1) Ny ressourcetildelingsmodel i specialområdet.
a.

Der orienteres om forholdene i ressourcetildelingen og dens betydning for DUS. Vi melder
tilbage med opbakning til løsningen.

2) Høringssvar til forslag til ny model på tosprogsområdet.
a.

De 10 principper i modellen gennemgås og diskuteres.

b.

Det er positivt at to-sprogede børn tænkes integreret i lokalområdet, men der er også en bekymring for det økonomiske aspekt ift. de tildelte ressourcer, hvis der kun kommer få børn.

c.

Skolen udarbejder forslag til høringssvar, der rundsendes til bestyrelsen inden det sendes til
skoleudvalget.

3) Høring vedr. ny visitationsmodel
a.

Visitationsmodellen gennemgås og debatteres.

b.

Skolebestyrelsen udarbejder et høringssvar.

Nedenstående er udsat til næste møde.
5

Mobbeplan. Bilag vedhæftet (45 min)


Efter ønske gennemgår vi Mobbeplanen ”Mobning – må vi være fri”. Herefter diskussion om behov
for opdatering eller ændringer.
o

6

Principper. Bilag er vedhæftet. (15 min)


Der er lavet et forslag til ny struktur på principperne. Diskussion af om strukturen kan bruges samt
en status på, hvilke principper, som vi ønsker at arbejde med på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
o

7

Udsættes til næste gang.

Udsættes til næste gang.

Evt. (5 min)
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