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1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Punkt 4 - Vedtagelse af princip udsættes, da der ønskes flere forældrerepræsentanter
til stede ved vedtagelse af et princip.
b. Punkt 7 - Punktet om skilsmissegrupper udsættes.

2. Status på DUS (15 min)
•

Der blev ved skoleårets start lavet en ny organisering af DUS 1. DUS-fællesleder vil
give bestyrelsen en orientering om status.
o

Der orienteres om status på den nye DUS-struktur i en præsentation af fordele og ulemper, som drøftes.

3. Brug af penge i aktiviteter i DUS (30 min)
•

Vi har i forbindelse med en forældrehenvendelse besluttet at have en dialog omkring
egenbetaling/ brug af lommepenge i forbindelse med aktiviteter i DUS.
o

Henvendelsens indhold drøftes. Det er især beløbets størrelse, der drøftes
samt hvorvidt egenbetalingen/forbruget af lommepenge på turen giver anledning til problemer børnene imellem eller hos det enkelte barn. Det ser ikke ud
til at være tilfældet. Opstår der udfordringer i forbindelse med dette, bliver det
håndteret.

4. Principper (30 min) Bilag vedhæftet.
•

På sidste møde arbejdede vi på et princip for evaluering. Der er nu udarbejdet et forslag, som ønskes godkendt. – punktet udsættes til næste møde.

•

Vi skal have lavet et princip omkring skolens madordning. Vi vil gerne på dette møde
tale om, hvad princippet skal indeholde.
o

En anden skoles princip præsenteres som eksempel. Forslag stilles til princippet for Nibe Skoles madordning.

o

Der udarbejdes et princip til godkendelse til næste møde.

5. Digitale elevplaner i Min uddannelse (15 min)
•

Der laves en status på, hvordan bestyrelsen oplever arbejdet med de digitale elevplaner i Min uddannelse.
o

MinUddannelse gør det lettere at spørge og få et svar på baggrund af indblik
via MinUddannelse.

o

Et flot stykke arbejde af lærerne på kort tid.

o

Det gør en forskel at få en løbende feedback på børnenes afleveringer. Feedback’en gør også en forskel for børnene.

o

Lærerne arbejder med børnene omkring MinUddannelse og forbereder dem
på, hvad der skal I porteføljen.

6. Kaffe (10 min)
7. Mulighed for skilsmissegrupper på Nibe Skole (15 min) – punktet udsættes til næste
møde.
•

Der har gennem forældrerepræsentant været efterspurgt muligheden for etablering af
skilsmissegrupper på skolen. Ledelsen laver en orientering om, hvilke trivselstiltag,
der er på skolen og tankerne bag samt hvilke tilbud, der findes ved forskellige foreninger. Efter orienteringen er der mulighed for dialog om, hvorvidt der opleves en behov
for at justere i prioriteringerne.

8. Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen
o

Positive tilbagemeldinger vedr. skolefesten dog et par bemærkninger
vedr. økologiske sodavand og parkering.

o

Fra 1.1.20 kommer der yderligere fokus fra nytår vedr. registrering af
fravær blandt elever.

b. DUS-ledelsen
o

Der har været afholdt julemarked – denne gang på skolen pga. en
vejrudsigt med udsigt til kraftig blæst.

o

Nissebandecup nærmer sig. Det arbejder elevrådet med.

c. Elevråd

d. Formand
o

Status på henvendelse omkring køreskoletrafik rundt om skolen.

o

Der køres rundt om skolen igen, idet der tages traktorkørekort igen. Formanden retter henvendelsen til landbrugsskolen igen.

9. Punkt til orientering til øvrige forældre (10 min)
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•
o

Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.

Punkt 3 - Brug af penge i aktiviteter i DUS

10. Evt. (5 min)
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