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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

6. juni 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

Rikke Kuntz Skovfo, Charlotte Grøn, Afshin Hanifi, Anne Sophie Valbjørn

1

Godkendelse af dagsorden (5 min)
a.

2

3

Status på valg til skolebestyrelsen (10 min)
a.

Vi beslutter, at vi inviterer suppleanten med til skolebestyrelsesmøderne i skoleåret 2016-17,
hvorefter vi evaluerer på tiltaget.

b.

Carsten Brunø bliver fast medlem af skolebestyrelsen, Kenneth Nielsen bliver 1. suppleant, Jesper Hass Rasmussen bliver 2. suppleant.

Gennemgang Min Uddannelse (20 min)
a.

4

Planen og baggrunden for implementering af Læringsmålsportalen MinUddannelse.net gennemgås.

Regnskab og budget for DUS (15 min)

a.

5

Punkt 3 og 4 byttes rundt.

Regnskabet gennemgås. Fremadrettet ønskes der kun en gennemgang af hovedkonti samt et
sammenligningsgrundlag til tidligere år.

Børn på venteliste (15 min)
a.

Skolebestyrelsen anbefaler, at vi tager de børn ind i klasserne, der søger om at komme på Nibe
skole uanset hvilket skoledistrikt, eleverne tilhører.

b.

Vi indsender en ansøgning om en dispensation ift. elevtallet på første årgang, hvor vi ansøger
om at fastholde vores indskolingshus-model med en ekstra tildeling af timer til indskolingshusene med 16 timer per hus.

6

Kaffe (15 min)

7

Drengenes læring (55 min)

a.

8

Der arbejdes med en involverende proces for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.

Nyt fra… (10 min)
a.

Ledelsen
i. Vi tager legeplads på til næste skolebestyrelsesmøde.
ii. 64-fløjen skal ombygges pga. nyt ventilationssystem, hvilket giver nogle udfordringer omkring lærernes forberedelse og forberedelseslokaler i det tidsrum.
iii. Ang. bevilling af solskærme til Fjordhuset. Der er kun bevilliget solafskærmning til
det ene lokale. Der er startet en dialog op om mulighed for bevilling til det andet
lokale.

b.

DUS-ledelsen
i. Godkendelse af fem lukkedage på datoerne. Lukkedagene tages op igen til endelig godkendelse

c.

Elevråd

d.

Formand
i. Allan har deltaget i FRO og orienterer.

9

Evt. (5 min)
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