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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

25. august 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, Jesper Larsen, Anne Marie Hvilsom, Dina Thunberg, Henrik
Jungersen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Charlotte Grøn, Afshin Hanifi

Afbud

Finn Pilgaard, Michael Gaunø, Jesper Larsen. Elevråd er endnu ikke valgt.
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Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Et ekstra punkt vedr. forældrehenvendelse ang. skolepatrulje ved Skomagertorvet.
b. Et ekstra punkt vedr. forældrehenvendelse ang. mulighed for ændring af ringetider.
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Nyt fra… (20 min)
a. Ledelsen


Byggeri er næsten afsluttet og lokalerne er i brug. Dog mangler færdiggørelsen af selve ventilationsanlægget, hvisket fortsat kan ses i skolegården pga. afspærring af et
område.



Af sikkerhedsmæssige årsager er der fjernet legeredskaber på legepladsen i skolegården.



Der er sket personaleændringer over sommeren.



Borgmesterens forvaltning placeres på Nibe Skole i uge 44.



Fælles ledelse er ikke aktuelt for skoleledelserne i Aalborg Kommune i denne omgang.

b. DUS-ledelsen


DUS 2 - 6. klasse. Vi afventer Skoleudvalgets beslutning.



Information omkring evt. løsning af at have børnehavebørn i SFO’en tidligere. Vi har i
den forbindelse bedt om forbedring af garderobeforhold, pædagogernes arbejdspladser samt legeplads der er alderssvarende for børnehavebørn.

c. Elevråd


Der er endnu ikke valgt et elevråd.

d. Formand


Tilbud om konference. Tilmelding overvejes.



Mødedatoer i skoleåret 2016/2017 (5 min)



Datoer er sendt ud før ferien. Vi forholdt os til om datoerne passede alle. Datoerne er:












25.8
27.9
27.10
1.12 aflyses og flyttes til d. 21.11.16
16.1
13.2
2.3
3.4
2.5
6.6



Høring om specialklassernes kørsel (15 min)



Ann laver en gennemgang af indholdet. Vi ønsker ikke at lave et høringssvar. Skulle
der komme udfordringer i denne sammenhæng, ønsker skolebestyrelsen at forsøge at
finde pragmatiske løsninger.



Høring om skolernes administration (30 min). Bilag vedhæftet.



Ann laver en gennemgang af indholdet. Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves et
høringssvar. Ledelsen lavet et udkast på baggrund af aftenens debat.



Kaffe (15 min)



Lukkedage i DUS (10 min). Forslag er vedhæftet.



Lukkedagene er godkendt.



Frugtordning (15 min)



Vi har fået mulighed for tilskud gennem skolefrugtsordning. Dina orienterer. Punktet
tages op igen forud for det kommende skoleår.



Status på arbejdet med principper (20 min). Bilag vedhæftet



Henrik laver en gennemgang af, hvor langt vi er. Vi fortsætter arbejdet med revidering
og godkendelse af skolens principper. Principperne behandles tematisk ift. den nye
opdeling. Ledelsen kommer med et udspil.
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Skolebestyrelses fokuspunkter i dette skoleår (10 min)



Principper, Undervisningsmiljøundersøgelse, Mobbeplan. Er der andre områder, som
vi ønsker at arbejde med?



Det foreslås at arbejde med de ansattes trivsel på arbejdspladsen.



Erfaringer og praksis omkring Understøttende Undervisning og lektiebånd.



Kommunikation omkring Nibe Skoles projekter og fokus. Skal der evt. være et princip
omkring kommunikation.



Mulighed for koldtvandsdrikkeautomater.



Evt. (5 min)



Forældrehenvendelse vedr. skolepatrulje ved Houvej. Punktet har været behandlet tidligere. Punktet tages op igen.



Forældrehenvendelse ang. mulighed for ændring af ringetider pga. bustiderne.
Punktet tages op i skolebestyrelsen.



Informationsaften ang. MinUddannelse d. 6. september. Her kommer KL for at høre
om Nibe Skoles tilgang til MinUddannelse.
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