Nyhedsbrev fra Nibe Skoles ledelse januar 2018
Kære forældre,
Godt nytår til jer alle. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig ferie og er kommet godt ind i det nye år.

Håndværk og design-lokale
Her i det nye år glæder vi os til at tage vores nye håndværk
og design-lokaler i gang. Det har været et stort projekt og
desværre har nogle overraskelser i gulvet givet anledning
til forsinkelser. I skrivende stund forventer vi at tage lokalet
i brug i februar måned, og det glæder vi os meget til. Det er
blevet nogle rigtigt flotte lokaler.
Lokalerne skal naturligvis i brug i håndværk- og
designtimerne, men derudover forventer vi, at de kan
bruges i rigtig mange andre faglige sammenhænge.
Lokalerne og arbejdspladserne på gangen giver mulighed
for mange fleksible måder at arbejde på for eleverne. Vi
har naturligvis det værktøj og de maskiner, der hører til et
håndværk- og designlokale og som bringes i spil i
undervisningen. I forbindelse med de nye lokaler er der
også indrettet et billedkunstlokale. Vi glæder os til at kunne
benytte de kreative læringsrum i mange forskelige
sammenhænge. Billederne er fra de nye lokaler under opbygning.

Skolebestyrelsesvalg
I løbet af foråret er der valg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges for en periode på 4 år. På Nibe
skole har der heldigvis altid været interesse om at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvilket vi håber vil fortsætte
i år.
Skolebestyrelsen mødes ca. en aften en gang om måneden. Skolebestyrelsen arbejder med skolens
principper og sætter herigennem retning for skolen. Skolebestyrelsen godkender skolens budget, der skal
understøtte skolens principper. Repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager i ansættelse af skolens faste
personale, hvor de har udtaleret.
Derudover har skolebestyrelsen hørings- eller udtaleret i sager, der gælder kommunens skolestruktur.
Alle forældre, der har indskrevet barn på skolen kan stille op som kandidat.
Der vil komme mere information ud om valget i løbet af foråret, men er man interesseret, er man
velkommen til at spørge mere ind til arbejdet i skolebestyrelsen enten ved skolens ledelse eller en af de
nuværende forældrerepræsentanter.
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