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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

25. februar 2020, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Michael Gaunø, Anne Sophie Valbjørn, Stine Almskov, Anne Skipper, Christina Hoe Larsen,
Jesper Larsen, Dina Thunberg, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk

Afbud

Thomas Sørensen, Maria Gaardbo, Kristian Dahl, Anton Sørensen, Carsten Brunø, Jesper
Hass Rasmussen,

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
a. Dagsordenen er godkendt. Budget og bevilling for 7/12 skal på dagsordenen, så snart
det er klart formentlig næste gang.
b. Punktet om skilsmissegrupper udsættes igen.
c.

Der er ønske om gennemgang og drøftelse af den måde, hvorpå skolen forholder sig
til den nye fraværsregistrering.

2. Principper (bilag vedhæftet). (10 min)
•

Vi har på baggrund af dialogen på sidste møde udarbejdet et forslag til princip omskolemad. Forslaget ønskes godkendt.
o Princippet er godkendt.

•

På et tidligere møde arbejdede vi på et princip for evaluering. Der er nu udarbejdet et
forslag, som ønskes godkendt.
o Princippets ordlyd blev ændret og er nu godkendt.

3. Rapport omkring lærernes arbejdstid. (5 min)
•

Kommissionen omkring lærernes arbejdstid har nu arbejdet en rapport. JL orienterer
om indholdet.
o

Jesper orienterer om de eventuelle og på nuværende tidspunkt kendte konsekvenser af forhandling og afstemning omkring lærernes arbejdstid.

4. Trafik og parkering rundt om skolen (20 min)
•

På skolen oplever vi jævnligt problemer med trafikken og parkering rundt om skolen.
Vi vil gerne i dialog med bestyrelsen om, hvad de optimale betingelser kan være og
hvordan vi som bestyrelse kan arbejde med at få dette etableret.
o

Brainstorm over ideer der kan være med til at ændre bilisternes vaner ift. afsætning af børn om morgenen. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vil
spørge sig for blandt nogle af forældrene.

o

Punktet genoptages.

5. Datarapport (bilag vedhæftet). (30 min)
•

Forvaltningen har udarbejdet en datarapport for de enkelte skoler. Vi kan på bestyrelsesmødet gå i dialog omkring rapporten.
o

Noget af talmaterialet er ikke korrekt, og vi har afsøgt en forklaring og nogle
tal, der virker korrekte. Der er dermed usikkerhed omkring datamaterialet i datarapporten og den er, som den er nu, ikke anvendelig.

o

Rapporten gennemgås.

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

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. Årsberetning. (15 min)
•

Bestyrelsen skal have lavet en årsberetning. Vi skal have begyndt dialogen om form
og indhold.
o

En sammenfatning af informationspunkterne til forældrene fra skolebestyrelsens referaterne samt et blik fremad vil udgøre årsberetningen.

9. Nyt fra… (10 min)
a. Ledelsen
i. En ny ressourcemodel er vedtaget. Der er ikke kommet mange justeringer efter høringsperioden.
ii. Vi starter en proces omkring værdigrundlaget for skolen op. Vi tager udgangspunkt i vores motto ”Glade børn lærer bedst”. Herefter arbejder vi med selvregulering.
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b. DUS-ledelsen
i. Personaleorientering.
c. Elevråd
i. Ikke til stede.
d. Formand
i. Intet nyt.

10. Punkt til orientering til øvrige forældre (5 min)
•

Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.
o

Trafik og parkering rundt om skolen.

11. Evt. (5 min)
a. Skolebestyrelsen har modtaget en forældrehenvendelse vedr. sikkerheden for børnene på arealer med trapper. Børnene er orienteret om, at man ikke må lege på arealerne ved trapperne og/eller på gelænderne. Vi aftaler at sætte et skilt op, der viser
børnene i billeder, at man ikke må færdes på trappen og/eller gelænderet. Der sættes
desuden kontakt til den byggesagkyndige ved kommunen for en sparring. Der gives
desuden en tilbagemelding til de pågældende forældre.
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