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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

13. februar 2017, 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, Thomas Sørensen, Marianne
Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Rikke Kuntz Skovfo, Finn Pilgaard, Kenneth Nielsen, Afshin Hanifi, Marie Heuer Andersen

1

Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Godkendt

2

Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen
3. Ang. fritidstilbuddene arbejdes der på forvaltningsniveau videre med en
løsning for 6. klasserne.
b. DUS-ledelsen
3. Fornyelse af legepladsen meldes ud, så snart det er aktuelt.
c. Elevråd
3. Intet nyt.
d. Formand
3. Skolefotohenvendelse. Kontoret administrerer skolefotoordningen.

3

Regnskab 2016 og budget 2017. (45 min)
●

Regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Bilag udleveres på mødet.
o

Regnskabet drøftes. I forbindelse med it-udgifter udtrykker Skolebestyrelsen
opbakning til, at de digitale enheder bliver på skolen dels af økonomiske

hensyn dels af hensyn til den generelle tilgængelighed af digitale enheder i
undervisningen.
o

I forbindelse med gennemgang af budgettet spørges der ind til motorik og
bevægelse i undervisningen. Skolebestyrelsen ønsker en status på
bevægelse i undervisningen på det kommende møde.

o

Regnskabet tages op til næste møde mhp. godkendelse.

4

Kaffe (15min)

5

Henvendelse fra Aalborg Lærerforening. Bilag er vedhæftet. (30 min)
●

Lærerforeningen har sendt brev til de forældrevalgte i skolebestyrelsen. Formanden
vil gerne diskutere om henvendelse giver anledning til en respons.
o

6

PPR’s nye strategi. Bilag vedhæftet. (10 min)
●

7

PPR har lavet en strategi for deres arbejde. Der orienteres om indholdet.
o Punktet udsættes til næste gang.

Principper. Bilag er vedhæftet. (25 min)
●

På baggrund af sidste møde har ledelsen justeret på de to første afsnit og lavet
henvisninger til diverse dokumenter, skolen har udarbejdet.
o

8

Skolebestyrelsen forfatter en skrivelse til støtte fokus på normalområdet i den
politiske dagsorden.

Punktet udsættes til næste gang.

Evt. (5 min)
a. Der arbejdes pt. på muligheden for at forlænge lektionerne til 50 minutter og derved
lægge den understøttende undervisning ind i de fagdelte lektioner.
b. Skolebestyrelsen ønsker at få en status på brugen af MinUddannelse. Det sættes på
som punkt på det kommende møde.
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