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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

21. april 2015, kl. Kl. 19.00

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Kamilla Skalhøj Oest, Allan Milton Kristensen, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael
Gaunø, Kenneth Hansen, Morten Leineweber, Jesper Larsen, Ingelise Hedegaard, Dina
Thunberg, Henrik Jungersen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Andreas Anton
Andersen.

Afbud

Kamilla Skalhøj Oest, Kenneth Hansen
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Godkendelse af dagsorden
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Nyt fra…
a.

b.

Ledelsen
a)

Som et led i forebyggelsen af digital mobning har der været en indsats på
7.årgang bl.a. omkring de sociale medier. Vi har haft Jonas Ravn fra Center
for digital pædagogik på skolen.

b)

Visionen er nu færdiggjort og kan bl.a. ses på
http://fremtidensfolkeskole.aalborg.dk/media/2380995/vision-forfolkeskolerne-i-aalborg-kommune.pdf

DUS-ledelsen
a) Stor anerkendelse til Dina i funktion som DUS-fællesleder fra forældre.
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c.

Elevråd

d.

Formand

Forældrehenvendelser vedr. trafik og sikkerhed


Kort opfølgning siden sidst.
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a)

Orientering omkring færdsel og trafiksikkerhed i nærheden af Nibe Skole. Der
etableres trafiktælling mhp. at få et overblik i forhold til evt. hastighedsdæmpende instanser.

b)

Orientering omkring færdsel og trafiksikkerhed i forbindelse med buskørsel.
Færdselsloven skal overholdes og det er buschaufførens ansvar at overholde
færdselslovens bestemmelser mht. antal passagerer, herunder stående passagerer.

c)

Problematik omkring aflevering af børn på parkeringspladsen, kørselsretninger, små cyklende børn m.v. Elevrådet følger op på det sammen med 9.
klasse. Skolebestyrelsen drøfter tiltag for forældre, der bringer og henter
børn, på skolen. Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen forfatter et
brev til forældrene bl.a. til Nibe Avis. Ledelsen kontakter skolens SSP-kontakt
ved politiet for at høre, hvad der kan gøres fra politiets side.

Lukkedage i DUS
Der skal besluttes, hvilke dage DUS holder lukket. Dina kommer med nedenstående oplæg på
sidste møde, hvor vi valgte at give mulighed for overvejelser og træffe endelig beslutning på næste møde. Endvidere blev det orienteret om, at der er nødpasning på Kærbyskolen i sommerferien.




Lukkedage i Dus’en pga. de 15 minutters udvidet åbningstid i morgendus’en skal godkendes
af skolebestyrelsen. Der foreslås lukkedage på følgende dage:
Den 24. dec. 2015 – 3. jan 2016 begge dage inkl., den 10. maj 2016, dagen efter Kr.
Himmelfart. Den 5. juni 2016, Grundlovsdag. Sammenlagt 5 dage.
a) Forslaget er vedtaget. D. 5. juni tæller ikke med.
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Gennemgang af skolens principper


Vi gennemgår principperne for holddeling og klassedannelse.
a)

Ledelsen formulerer et udkast til et princip, som kommer i stedet for princip
15 og 19.

b)

6

At modtage børn uden for skoledistriktet må ikke udløse ekstraordinært ressourceforbrug i forhold til anlægsudgifter. Ledelsen må derfor i nogle sammenhænge give nogle forældre afslag på at få deres børn indskrevet på Nibe
Skole.

Evt.
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