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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

29. august 2017, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Rikke Kuntz Skovfo, Anne Sophie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael Gaunø, Morten Leineweber, Kenneth Nielsen, Carsten Brunø, Jesper Larsen, Anne Marie Hvilsom, Dina Thunberg,
Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk,

Afbud

Rikke Kuntz Skovfo, Finn Pilgaard, Kenneth Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Godkendt
2. Nyt fra… (20 min)
a. Ledelsen
i. Udmærket opstart på skoleåret. Der er igen ombygning på skolen på 64- fløjen samt nye håndværk og design-lokaler.
ii. Orientering om den økonomiske situation, hvor bl.a. legepladsen på legeplads
3 bygges.
iii. Orientering om skolens beslutning om, at det ikke er obligatorisk at anvende
nationale test i indeværende skoleår 2017-18 på Nibe Skole jf. den politisk
trufne beslutning i juni v. Skoleudvalget. beslutninger er udmeldt i juni på skoleintra og i nyhedsbrevet fra 1. kvartal.
b. DUS-ledelsen
i. Der er ansøgt en pædagogmedhjælper i DUS- og skoledelen.
c. Elevråd
i. Elevrådet er startet op og der er valgt formand og næstformand. Bevægelsen
i undervisningen er drøftet på elevrådsmødet.
d. Formand
i. Der skal vælges en ny næstformand ny, hvor Allan Milton er holdt i skolebestyrelsen. Punktet sættes på dagsordenen til næste skolebestyrelsesmøde.

3. Høring DUS Fælles mål (bilag vedhæftet) (30 min)
a. Skoleudvalget besluttede i februar, at der skulle laves en reformulering for indholdet af
DUS. Det arbejde er nu gennemført og Fælles Mål er udarbejdet.

i. Et høringssvar med fokus på beskrivelsen af lektiehjælp samt arbejdet med
læringsmål for det enkelte barn samt praksis omkring Natur og Udeliv udarbejdes.

4. DUS Fælles mål for Nibe skole (bilag vedhæftet) (45 min)
a. Sideløbende med at der kommunalt blev udarbejdet DUS Fælles mål, har skolerne
udarbejdet deres eget bud på en lokaludgave af Fælles mål. Vi gennemgår målene for
Nibe skole, hvorefter der ønskes en godkendelse.
i. Arbejdet med de lokale fælles mål for DUS blev opstartet forud for det kommunale arbejde med nye DUS fælles mål. DUS Fælles mål for Nibe skole
gennemgås og diskuteres mhp. forældrevinklen på dokumentet samt evt. ændringer.
ii. Dina præsenterer det årshjul, der er udarbejdet på baggrund af de nye fælles
mål for DUS på Nibe Skole, således at de nye mål forankres i praksis i DUS.
iii. Skolebestyrelsen følger forankringen af nye DUS fælles mål for Nibe Skole i
løbet af indeværende skoleår.

5. Kaffe (15 min)
6. Infopjecen ” Velkommen i skole” (bilag vedhæftet) (15 min)
a. Der er udarbejdet en kommunal pjece ”Velkommen i skole”. Pjecen udleveres til forældrene til elever i 0. klasse. Punktet er tænkt som info med mulighed for dialog om,
hvorvidt pjecen giver anledning til ændret praksis på Nibe skole.
i. Pjecen giver anledning til at forventningsafstemme på førskoleintroduktionsmøder og på forældremøder i skolestarten.

7. Status på arbejdet omkring anti-mobbepolitik (5 Min)
i. Vi arbejder med opgaven sammen med trivselspersonerne – herunder et indlæg i mobbepolitikken omkring netetik.
ii. Der kommer en instans omkring et klagenævn ift. mobning.

8. Lærernes dag (10 min)
a. Den 6.oktober er der lærerens dag. Er det noget vi skal markere?
i. Skolebestyrelsen giver brød på lærernes dag, som på Nibe Skole er personalets dag. Elevrådet synes, at det er fint, at personalet får kage. Skolebestyrelsen forfatter en lille tekst til personaleintra.

9. Evt. (5 min)
i. Informationspres på forældreintra i skolestartsperioden diskuteres. Skolens
ledelse vil ved en konkret lejlighed kontakte Skoleforvaltningen ang. behov for
opslag på forældreintra. Vi vil gerne reducere opslagene aht. kommunikationsværdi for forældrene.
ii. Frugtordningen i DUS ændres igen og det giver anledning til debat blandt forældre. Skolens ledelsen håber, at den nye måde at uddele frugt på ikke giver
anledning til problemer.
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iii. Forældrehenvendelser omkring personalenormeringen i DUS.
iv. MinUddannelse bringes i spil vedr. brugen af den og den kommunikationsværdi.
v. Muligheden for at ansøge om kortere skoledag bringes i spil. Det bringes op
som et punkt i løbet af skoleåret.
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