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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

27. oktober 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

Rikke Kuntz Skovfo, Anne Sophie Valbjørn, Michael Gaunø, Afshin Hanifi, Marie Heuer Andersen.

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
2. Nyt fra… (20 min)
1. Ledelsen
1. Vedr. observation af trafiksituationen om morgenen i uge 44. Der kommer
to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen og mødes med borgmesteren for at betragte situationen.
2. Vedr. ny viceskolelederstilling afventer vi en afklaring fra Skoleforvaltningen.
3. En forældrehenvendelse til skolens ledelse vedr. opbakning til legepladsen.
I øjeblikket arbejder vi sammen om at have en arbejdsdag, hvor der kan laves nogle aktiviteter til eleverne.
4. Abegrotten er næsten lavet færdig og ser godt ud. Vi ser generelt på legepladserne og reparation af legepladsen.
5. Nibe Skole, Nibe Idrætscenter og DUS 2 har dannet rammet om inspirationsmesse for område sydvests skolers pædagogiske ansatte d. 26.10.16.
Det er et led af kommunens mål omkring systematisk vidensdeling.
6. Der er et lukket forum til Skolebestyrelsens dokumenter til ting, der er under
udarbejdelse. Der er adgang via intra.
2. DUS-ledelsen
1. Vi er i ansættelsesproces vedr. en pædagog til indskolingen.
3. Elevråd
1. Intet nyt.
4. Formand

1. Frustration i Skolebestyrelsen over, at der ikke kommer et svar fra skoleforvaltningen og Skoleudvalget vedr. DUS 2-henvendelsen.

3. Trivselsmålingen (60 min)
1. Gennemgang af trivselsmålingen. Vi ligner kommunens gennemsnit i vores data. Der
bør muligvis være en øget opmærksomhed omkring frikvartererne på 0.-3. årgang. Vi
er i forvejen opmærksomme på rammerne for at holde frikvarter. Der er en generel
tilfredshed med at gå på Nibe Skole.
2. Der er et dyk i 8. klasse omkring trivslen. Vi diskuterer vilkårene for 8. klasse, hvor der
er mange ting i spil bl.a. uddannelsesparathedsvurdering.
3. Vi debatterer børns og voksnes ageren i forhold til trivsel, følelser, adfærd samt skolen og forældrenes rolle i det.
4. Elevernes involvering i undervisningen debatteres ift. til de spørgsmål, der er stillet i
trivselsmålingen.
5. Nibe skoles toiletter er pænere end kommunegennemsnittet. Det giver anledning til en
debat om hvad dannelse og ansvarlighed kommer af med udgangspunkt i det konkrete.
6. Moppepolitik - udsættes
7. Status Nibe Skole - udsættes

4. Principper (30min)
Principperne er vedhæftet. Udsættes.

5. Kaffe (15 min)

6. Evt. (5 min)
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