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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

1. december 2014, kl. Kl. 19.00

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Kamilla Skalhøj Oest, Allan Milton Kristensen, Ann Sohie Valbjørn, Finn Pilgaard, Michael
Gaunø, Kenneth Hansen, Morten Leineweber, Jesper Larsen, Ingelise Hedegaard, John
Lange Hansen, Henrik Jungersen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk

Afbud

Indtast afbud

0.

Julefrokost

1.

Godkendelse af dagsorden

o



Godkendt.

Rullende skolestart, Lisa Krogh deltager ved dette punkt.
-

Status på processen – hvor langt er vi?
o

Siden sidst: statusbeskrivelse foretaget af indskolingshusene, ekskursion til præstemarksskolen i Hinnerup ift. rullende skolestart.

o

Der refereres fra besøget på Præstemarksskolen.

o

Lisa præsenterer evalueringsplanen. Den vedlægges som bilag.

o

Forslag om, at der nedsættes et udvalg, som udarbejder spørgeskemaet sammen med ledelsen. Kenneth, Kamilla og Ann Sophie kommer til at sidde i udvalget.



Visionsproces og Åbent skole arrangementet.
-

Finn har deltaget på Visionsseminariet for interessenter og fortæller om det.
o

-

Aftenens formål var at kvalificere visionsprocessen.

Status på processen og hvordan ønsker vi fremadrettet at arbejde med det?
o

Forslag om at formalisere samarbejdet lidt mere.

o

Opmærksomhed på Playtool.dk ift. samarbejde.

o

På næste bestyrelsesmøde kommer der et overblik over tiltag inden for den åbne skole.

o

Der skal udarbejdes et princip ift. Den Åbne Skole. Finn og Morten samt ledelsesteamet
deltager i et udvalg omkring udkast til princip og den videre proces for Den Åbne Skole.



DUS set i lyset af den ny reform

-

Hvordan anvender Dussen den reducerede tid med børnene og hvordan fungerer det?
o

Den største udfordring for pædagogerne er, at være klar til DUS-tid i umiddelbar forlængelse af skoledagen.

o

Ved fravær af pædagoger er bemandingen sårbar i DUS’en.

o

Dagene for pædagogerne er meget lange, idet de både skal være i skole og DUS.

o

Aktiviteterne er opretholdt som tidligere med undtagelse af børnemøderne. Tiderne er af og
til skubbet, så de falder uden for de ordinære arbejdstider.

o

Diskussion af DUS’en tilbud til børnene fremadrettet med udgangspunkt i reformens indvirken på børnenes behov.



Nyt fra…



Ledelsen



DUS-ledelsen



Elevråd



Formand


Gennemgang af skolens principper.
o




Udsat til næste møde. Kenneth udarbejder et forslag til bearbejdning af principper.

Vi gennemgår princip nr. 1-3. Bilag vedhæftet
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