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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

10. juni 2013, kl. 19.00

Sted

Lærerværelset Nibe skole

Deltagere

Kristina, Annette, Karen Marie, Kamilla, Kjeld, Allan, Rikke, Ingelise, Helene, Sebastian, Tobias, Henrik, Ann, Anders
Kjeld, Ingelise, Kristina

Afbud

Sagsnr./Dok.nr.2010-49928 / 2013-168748

DUS. Forslag til åbningstider for kommende skoleår (Anders orienterer):
Udvidet åbning – den ekstra morgenåbning = 0,75time pr. dag x 5dage x 50uger = 188 timer
1 lukkedag = 10,75 time pr dag á 3 voksne = 32,25 timer pr dag.
6 lukkedage 32,25 x 6 = 193,5 timer..
Dussens har lukket fra og med lørdag d. 21 december til og med onsdag d. 1 januar = 3 dage
Dussen har lukket fredag d. 30 maj (dagen efter Kr. Himmelfart) = 1 dag
Dussen har lukket grundlovsdag + dagen efter(følger skolen) = 2 dag
I alt 6 dage.
D. 24/12 og 31/12 er forvaltningsbesluttede lukkedage, der betales med ferieafholdelse.
Dussen har lukket uge 29 + 30 (tvungen lukning, med mulighed for pasning)
Gennemgang af punktet ved Anders. Forslaget er godkendt.

IT-indkøb til personale og mellemgruppens elever. Henrik orienterer.

Gennemgang af ny IT beslutning ved Henrik. Der købes iPad til alle elever på mellemtrinet, alle elever
i specialklasser samt alle lærere og ledere. Endvidere købes der 45 bærbarer samt 4 iMacs til skolebiblioteket.

Nibe Skole

Lundevej 13
9240 Nibe

Godkendelse af fagfordeling. Ann gennemgår.

Ansættelserne er nu overstået. Kasper Hansen er ansat i det nye 3. klassesteam. Samuel Brown er
ansat som musik og natur/teknik lærer på mellemtrinet. Endvidere er der ansat en barselsvikar for
Maria Serverinsen.
Gennemgang af fagfordelingen ved Ann. Fagfordelingen er godkendt.
Uddeling af agitationsmaterialer.
Vi har haft en forespørgsel fra fodboldklubben, der ønskede, at vi via forældreintra skulle udsende
indbydelse til et agitationsarrangement, de holdt i samarbejde med Brugsen.
Vi plejer normalt at udsende agitationsmaterialer, for klubber og foreninger, der er en naturlig del
af vores lokalsamfund. Vi udsender dog ikke religiøst og politisk agitationsmateriale, ligesom vi ikke udsender materiale med kommercielt indhold.
I det konkrete tilfælde opfordrede materialet til at handle i Brugsen.
Efter aftale med Kamilla afslog vi anmodningen, men det giver os anledning til lige at tage beslutningen op til drøftelse.

Princippet bibeholdes som hidtil, således at der stadig ikke udsendes kommercielt materiale.

Meddelelser
a.

b.

Formanden
i.

Spørgeskemaet er ikke færdiggjort endnu.

ii.

Formanden udsender et nyhedsbrev inden ferien.

Elevrådet
i.

c.

Intet nyt.

Personalet
i.

Der har været valg til skolebestyrelsen.
1. Helene Thorndal og Pia Fredegod er valgt til skolebestyrelsen.

d.

Ledelsen
i.

Ansættelser

ii.

Dimission onsdag d. 26/6 kl 19-20.30

iii.

Ny folkeskolelov
1. Gennemgang af den ny lov ved Anders.
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Byggevandring. Årets store ombygninger er ved at være så færdige, at vi kan få et godt indtryk
af resultatet.

Evt.
Der er endnu ingen beslutning om hvad Lock out besparelserne skal bruges til.
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