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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

30. september 2019, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Michael Gaunø, Anne Sophie Valbjørn, Jesper Hass Rasmussen, Stine Almskov, Anne Skipper, Christina Hoe Larsen, Jesper Larsen, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann Christina Raunsbæk, Anton Sørensen

Afbud

Maria Gaardbo, Carsten Brunø, Kristian Dahl

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)


Det aftalte punkt vedr. brug af penge i DUS-tid udsættes til mødet i december, hvor
Maria kan deltage.
o

Punktet udsættes til december.

2. Forskudte valg (15 min)


Der er nu blevet mulighed for at afholde skolebestyrelsesvalg hver andet år. Det er
bestyrelsen, der beslutter om muligheden skal benyttes. Beslutningen skal meldes ind
til Skoleforvaltningen senest d. 11.oktober.
o

Det vedtages at der afholdes valg hvert 4. år.

3. Digitale elevplaner i min uddannelse (15 min)


Orientering om skolens proces og praksis i forbindelse med udarbejdelse af digitale
elevplaner i MinUddannelse.
o Der orienteres om processen i MinUddannelse. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter udtrykker udpræget tilfredshed omkring det man nu kan se som
forældre i MinUddannelse.

4. Forældrerepræsentanternes rolle i skolebestyrelsen. (20 min)


Vi besluttede på sidste møde, at ledelsen skulle give en orientering om, hvad forældrerepræsentanternes rolle er i skolebestyrelsen.

o

Der orienteres på baggrund af ”Skolebestyrelsens Håndbog” fra Skole og Forældre.

o

Der efterspørges en pjece omkring kommunikation.

5. Orientering om Aula (15 min)


Det forventes, at Aula implementeres/tages i brug fra uge 43. Orientering om nuværende status.
o

AULA starter op mandag i uge 43 og der lukkes for Skoleintra som det kendes nu.

o

Der bliver et fyraftensmøde, hvor man som forældre kan få teknisk hjælp til at
bruge AULA.

o

Et opmærksomhedspunkt omkring forældreråd og deres arbejde, deres erfaringer, som kan ligge gemt i beskeder, der ikke er gemt. Information til forældreråd ønskes.

6. Kaffe (10min)

7. Årsberetning for skolebestyrelsen (20 min)


På sidste møde blev der forslået, at bestyrelsen skulle lave en årsberetning. Vi vil på
dette møde tale om, hvordan form, indhold og tidspunkt kunne være.
o

Der skal udarbejdes en årsberetning fra skolebestyrelsen.

o

Formanden kontakter et netværk i Aalborg for at høre, hvordan andre skolebestyrelser udarbejder en årsberetning.

8. Orientering om omfanget af ulovligt fravær (10 min)


Efter ønske fra forældrerepræsentantgives der en orientering om omfanget af ulovligt
fravær og hvilke årsager, der typisk ligger til grund for fraværet.
o

Orientering om ny lovgivning vedr. frafald af børne- og ungeydelse ved højt
ulovligt fravær

o

Den 1. august trådte ny lovgivning i kraft om ”underretningsforpligtelse for
skolerne for 15 % ulovligt skolefravær. Lovgivningen er et element i Ghettopakken, og indeholder også mulighed for standsning af børne- og ungeydelsen for et kvartal. Lovgivningen omfatter alle elever og ikke kun børn og unge,
der er bosat i de udsatte boligområder.

o

Skolerne skal underrette familiegruppen, når et barn har mere end 15 % ulovligt skolefravær inden for et kvartal. Ulovligt fravær er kendetegnet ved, at forældrene ikke har fået tilladelse til fraværet af skolen eller ikke har givet skolen
besked om, at fraværet fx skyldes sygdom eller hospitalsbesøg.
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o

Ledelsen orienterede på mødet om, hvilket billede der tegner sig på Nibe
Skole om omfanget af ulovligt fravær.

9. Nyt fra… (15 min)
a. Ledelsen
i. Opbremsning ift. forbrug i indeværende kalenderår. Alle større investeringer
skal nu godkendes af skolechefen ligeledes er der ansættelsesstop i indeværende kalenderår. Større investeringer udsættes dermed til årsskiftet.
ii. Der har været afholdt OL-dag – den årlige trivselsdag for skolens elever. Det
har været en dejligt dag. Dagen anerkendes af skolebestyrelsen.
iii. Matematikkens dag afholdes i morgen d. 1.10., hvor 80 studerende møder ind
og i hold underviser eleverne og får feed back af lærerne.
iv. Der er kommet en ny indkøbsaftale på alle fødevarer og vi skal ligeledes levere 30 % økologi i vores fødevarer på skolen, hvilke afregnes på vægt. Om
kort tid er det 60% økologi, der kræves. Det betyder bl.a., at der sælges anderledes, økologiske sodavand til skolefesten.

b. DUS-ledelsen
i. Intet nyt.
c. Elevråd
i. Fredag d. 27.9. var elevrådet til Ungekongres. Det var en god oplevelse.
d. Formand


Tilbagemelding på kontakt til Lundbæk vedr. køreskolekørsel.
o

Formanden har kontaktet rektor på Lundbæk, som tog godt imod henvendelsen og forstod problematikken. Rektor vil tage kontakt til køreskolen herom.

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


Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.
o

Der orienteres om punktet vedr. ulovligt fravær.

11. Forældrehenvendelse – Lukket punkt uden deltagelse af elever (10 min)


Bestyrelsen har modtaget en henvendelse som behandles som et lukket punkt. Procedurerne forbundet med sagen er drøftet inden for rammerne af skolebestyrelsens
hjemmel. Det sendes et svar til afsenderen.

12. Evt. (10 min)
a. Julehilsen til personalet fra skolebestyrelsens forældrerepræsentanterne.
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