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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

18. september 2018, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Michael Gaunø, Carsten Brunø, Jesper Hass Rasmussen, Stine Almskov, Anne Skipper,
Christina Hoe Larsen, Jesper Larsen, Maria Gaardbo, Dina Thunberg, Thomas Sørensen,
Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Anne Sophie Valbjørn

a. Godkendelse af dagsorden (5min)
a. Godkendt
b. Nyt fra… (20 min)
a. Ledelsen
i. Ansættelsesudvalget er inviteret til to ansættelsessamtaler hhv. en pædagogstilling og en pædagogmedhjælperstilling.
ii. Der er ansat en ny rengøringsassistent. Vi fortsætter vores praksis omkring
ansættelser af rengøringspersonale, hvor ledelsen ansætter.
iii. Der er to tilmeldinger til ”Hvad skal vi med skolen?”
iv. Vi har igangsat affaldssortering – her er elevrådet særligt engagerede og personalet bakker op. Her kan elevrådet evt. være aktive til skolefesten med formidling af projektet.

b. DUS-ledelsen
i. Der er ansat to unge pædagogmedhjælpere i DUS-tiden, som er aktive sammen med børnene.
ii. Der er ansat personale som dækker sygdom i DUS 2.
iii. I DUS-regi arbejdes der fortsat med fælles mål i DUS bl.a. med udarbejdelsen
af et årshjul.
iv. Der har været holdt tre korte evalueringsmøder med forældrene til 0. klasserne for at evaluere børnenes opstart i DUS. I den sammenhæng er der opmærksomhed på forældrehåndbogen – den peger fortsat hen imod praksis fra
rullende skolestart.

c. Elevråd
i. Elevrådet ønsker at holde en skraldedag. Der er nedsat et udvalg, som vil arrangere at holde skraldedagen. Elevrådet vil gerne have godkendt skraldedagen. Skolebestyrelsen godkender og bakker op.
ii. Trafikhappeningen er blevet drøftet. Elevrådet appellerer til at der igen holdes
happenings.
iii. Martin stiller op Aalborg Ungebyråd og elevrådet deltager i Ungekongressen.
iv. I Abegrotten ønsker elevrådet sig en boldmur. Vi drøfter mulighederne.

d. Formand
i. Formanden foreslår, at drøftelserne fra BUPL’s møde tages op under kaffen.

c. Valg til FRO (15 min)
a. Vi skal have sendt stemmesedlen ind til valg til FRO. Bestyrelsen skal pege på 4 kandidater.
i.

Stemmerne afgives og indsendes.

d. Inklusionsarrangement for forældre (30 min)
a. Skoleforvaltningen har kontinuerligt fokus på inklusion. I den forbindelse er det blevet
besluttet, at hver skole i samarbejde med skolebestyrelsen skal afholde et arrangement for skolens forældre under overskriften ”Inklusion”.
i.

Vi drøfter vinklen og formålet med mødet på Nibe Skole.
Det besluttes, at mødets form bliver samtalecafeer med forskelligt fokus på Nibe Skoles praksis.

e. Kaffe (15min)
a. Tilbagemelding af møde med BUPL omkring de varslede besparelser. Der er mulighed for borgermøde d. 24.9. og deltagelse i happening i forbindelse med skoleudvalgsmøde.

f.

Information fra eksterne på forældreintra (15 min)
a. Skolen får mange henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere, som gerne vil
bruge forældreintra som kommunikationskanal. Indtil videre har skolen ageret efter de
aftaler, der er lavet i skolebestyrelsen, som siger ja til lokale foreninger, men ikke andet. Skal vi have justeret på denne aftale og evt. få udarbejdet et princip?
i.

Udsættes.
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g. Lejrskole (10 min)
a. Skolens lejrskole er på nuværende tidspunkt placeret på 8.årgang. Overbygningslærerne har af mange årsager et ønske om, at lejrskolen flyttes fra slutningen af 8.klasse
til starten af 9.klasse. Skal vi ændre på det?
i.

Udsættes.

h. Skolerejser (30 min)
a. På 6.årgang har vi et tilbud om skolerejser. Reglerne for skolerejser er anderledes
end lejrskole blandt andet er det en selvbetalt tur. Reglerne er beskrevet i skolens
principper. Betalingen giver hvert år nogle familier udfordringer. Skal vi lave om på det
nuværende tilbud?
i. Indledende drøftelser.

i.

Evt. (10 min).
i. Der var intet under dette punkt.
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