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Møde Skolebestyrelsesmøde 

Tid 23. oktober 2019, kl. Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Lærerværelset på Nibe Skole 

Deltagere Michael Gaunø, Anne Sophie Valbjørn, Carsten Brunø, Jesper Hass Rasmussen Christina 
Hoe Larsen, Jesper Larsen, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann 
Christina Raunsbæk, Kristian Dahl, Anton Sørensen 

Afbud Maria Gaardbo, Jesper Hass Rasmussen, Stine Almskov, Anne Skipper 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

• Dagsorden godkendt. Dog flyttes punkt 5. 

 

 

2. Status på implementering af Aula og ny hjemmeside (20 min) 

• Orientering 

o Der orienteres om opstartsprocessen i AULA og om den nye hjemmeside, der 
er under opbygning. 

o Det har pt. givet relativt få henvendelser omkring problemer for forældre. 

o Forskellige justeringer kommer løbende med opdatering. Fejl og mulige for-
bedringer meldes løbende ind. 

 

3. Tilbagemelding til bestyrelsen omkring praksis for valg til elevråd. (10 min) 

• Der blev under evt. på et tidligere møde spurgt ind til, hvilken praksis skolen havde i 
forhold til valg til elevråd. Ledelsen vil orientere omkring praksis. Derefter vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere.  

1. Der er nu udarbejdet en ens valghandlingsprocedure, således at alle klassers 
elevråd vælges på samme måde på mellemtrinet. Her er der lagt op til, at det 
at sidde i elevrådet er noget, man skiftes til at prøve.  

2. I elevrådet i udskolingen sidder eleverne ofte i længere perioder ad gangen.  

3. Det overvejes om formuleringen af oplægget justeret efter skolebestyrelsens 
input. Lærernes inddrages.  
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4. Principper (45 min). Bilag vedhæftet. 

• Skolebestyrelsen skal lave et princip for, hvordan vi arbejder med evaluering. På mø-
det vil ledelsen redegøre for nuværende praksis omkring evaluering af elevernes fag-
lige standpunkt herunder prøver og nationale tests. Ledelsen vil endvidere præsen-
tere et udkast, som bestyrelsen kan kvalificere. Princippet vil herefter blive taget op 
igen på det kommende skolebestyrelsesmøde.  

1. Der udarbejdes et forslag til et princip på baggrund af oplægget. Princippet 
tages op på næstkommende skolebestyrelsesmøde til vedtagelse. 

 

• Skolebestyrelsens fællesråd har lavet et forslag for skole-hjemsamarbejdet. Giver det 
anledning til ændring i vores principper? 

1. Skolens principper betragtes som fyldestgørende ift. skole-hjemsamarbejde, 
dog skal formuleringer omkring intra ændres til enten AULA eller MinUddan-
nelse.  

 

 

5. Mulighed for skilsmissegrupper på Nibe Skole (15 min) – udsættes til næste gang 

• 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. Efter orienteringen er der mulighed for dialog om, 
hvorvidt der opleves en behov for at justere i prioriteringerne.  

 

 

6. Kaffe (15 min) 

 

 

7. Nyt fra… (20 min) 

• Ledelsen 

i. Skolen har haft besøg af skolechefen.  

ii. Der er ansat to viceskolechefer. Skolerne fordeles mellem de to viceskoleche-
fer.  

iii. Der har været en budgetorientering i dag. Der varsles besparelser og nye til-
tag.  

• DUS-ledelsen 

i. God opstart for de nye 0. klasser.  

• Elevråd 

i. Der arrangeres Nissebandecup.  

• Formand 

i. Opfølgning på kontakt til andre skolebestyrelser vedr. årsberetning. 

1. De ideer, der kommer til at udforme en årsberetning, er identiske med 
dem, vi selv har drøftet. Punktet sættes på igen i februar. 
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8. Punkt til orientering til øvrige forældre (10 min) 

• Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.  

o Punktet omkring udformning af årsberetningen tages op her.  

 

9. Evt. (10 min) 

• En orientering om muligheder for hjælp til børn, der har det svært, ønskes på det kom-
mende møde.  

 

 


