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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

10. juni 2014, kl. 18.30-22.00

Sted

Nibe Skole, lærerværelset

Deltagere

Kamilla Skalhøj Oest, Karen Marie Uggerhøj, Kjeld Korsholm Borum, Allan Milton Kristensen,
Anette Roos Jacobsen, Rikke Kuntz Skovfo, Morten Leineweber, Helene Torndal, Pia Fredegod, Henrik Jungersen, John Lange Hansen, Ann Christina Raunsbæk

Afbud

Indtast afbud

Sagsnr./Dok.nr.

/ 2014-140012

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
Under eventuelt tages punktet omkring regel og retningslinjer for DUS på 6. Årgang.

2.

Nyt fra
a.

Formanden
i.

b.

Ledelsen
i.

c.

Intet nyt

Elevrådet
i.

3.

Intet nyt

Intet nyt

Nyt om skolebestyrelsesvalg
I forbindelse med skolebestyrelsesvalget blev der opstillet 8 kandidater. Der skal derfor afholdes valg. Valget
afsluttes d. 18. Juni.
På valgaftenen blev der diskuteret at bruge suppleanterne mere aktivt. Der er ingen beslutning taget om dette.
Det blev påpeget at standard skrivelsen for skolebestyrelsesvalget kan være misvisende i forhold til antallet
af stemmer.

4.

Ny reform
Lærerarbejdspladser: Arbejdet er godt i gang.
Mærsk midler: Alle pædagogiske medarbejder i Aalborg Kommunes Skolevæsen skal på kursus i læringssamtaler. Der skal uddannes 3 læringsvejledere på Nibe Skole. Der bliver fokus på jobrotation som vikarressource.

Fælles mål: Der laves forsøg med at arbejde med de nye fælles mål på kommende 4. Årgang i dansk, matematik og engelsk,
Teamdage: Lærerne er i den kommende tid af sted på en teamdag, hvor aftalerne for det kommende arbejde
skal på plads.
Håndværk og design: Der er blevet etableret et team for faget. Teamet består af både lærere og pædagoger.
Fagfordeling, opgaveoversigt og skemaer: Ledelsen arbejder med dette lige nu.
Krea-rummet, DUS: Fælles kreativitetsrum for DUS og skole. Målet er at lokalet kan benyttes til billedkunst
for indskolingen.
Dramarummet, DUS: Der undersøges om lokalet kan benyttes til musikundervisning for indskolingen. Lokalet
skal undersøges hvorvidt det giver støjgener for undervisningen i Enghuset.

5.

Udeområder
-

Vi overvejer at flytte gynger og klatrestativ med det meget grus ud af skolegården og i stedet oven på
den anden side af skolen, og endvidere at asfaltere skolegården. Diskussion af fordele og ulemper.

Skolebestyrelsen godkender planen.

6.

Skolemælksordning
-

Skal vi fortsætte med den nuværende model eller skal vi overveje at lade salget gå gennem Cafe Hønen? Diskussion af fordele og ulemper.

Det undersøges hvor mange der bestiller skolemælk på de forskellige afdelinger. Området undersøges yderligere.

7.

Orientering om status på ansættelser
Der er ansat 3 medarbejdere indtil videre.
Tine Rytter er ansat på 6. årgang.
Malene Højrup er ansat som matematiklærer i overbygningen.
Jari Nielsen er ansat som dansklærer i overbygningen.
Der er yderligere tre job på lærerdelen. To faste stillinger samt et barselsvikariat.
På pædagogdelen skal der ansættes en afdelingsleder samt en pædagog.

8.

Lukket punkt

9.

Evt.
DUS for 6. Klasses elever
-

Afklaring omkring manglende DUS for 6. årgang ved John
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