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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

21. september 2020, kl. Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Lærerværelset på Nibe Skole

Deltagere

Michael Gaunø, Anne Sophie Valbjørn, Katrine Rytter, Anne Skipper, Christina Hoe Larsen,
Jesper Larsen, Annette Skræp, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, Marianne Uhrenholt, Ann
Christina Raunsbæk, Sofie Faurby, Nikolai Thuesen

Afbud

Stine Almskov, Carsten Brunø

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
o

Dagsorden er godkendt.

o

Der bydes velkommen til Sofie og Nicolai, elevrådsrepræsentanterne.

2. Cafe Hønen (Kirsten Juul deltager i dette punkt) (30 min)
Corona-krisen har haft indflydelse på salget i Cafe Hønen. Kan bestyrelsen hjælpe omsætningen i gang? Vi udveksler ideer.
o

Udsat

3. Afholdelse af skolebestyrelsesmøder (10 min)
Vi har i bestyrelsen på et tidspunkt talt om at afholde nogle af møderne i tidsrummet 17.00-19.30.
Der er blevet spurgt til om vi skal kigge på den mulighed igen i år.
o

Udsat

4. Investering i udeområder (10 min)
Som vi orienterede om på seneste møde, har vi fokus på muligheden for udendørs aktiviteter for
overbygningens elever. Vi har fået indhentet to tilbud på etablering af basketball bane ved Abegrotten. Skal vi prioritere det?
o

Det prioriteres.

o

Elevrådsrepræsentanterne er glade for løsningerne, der præsenteres.

5. Kaffe (10 min)

6. Forældrerådets rolle (45 min)
Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem skole og forældreråd?
o

Udsat

7. Bestyrelsens arbejde i dette skoleår (10 min)
Vi tager punktet op fra sidste møde og taler om, hvorvidt der er flere punkter vi i bestyrelsen ønsker at arbejde med det i dette skoleår.
o

Udsat

8. Opfølgning på politisk beslutning omkring Fælles ledelse (10 min)
I forbindelse med den varslede besparelse omkring Fælles ledelse, blev bestyrelsen optaget og
gav høringssvar omkring den store forskel som er i ledelsesspænd på kommunens skoler. Bestyrelsen ønsker at tale om, hvorvidt der skal følges op på, at der politisk stadig er fokus på forskellen
i ledelsesspænd.
o

Udsat

9. Nyt fra… (10 min)
a. Ledelsen
o De store fællesarrangementer udskydes og rammerne ændres. Det meldes
ud løbende.
o Personalet er opdelt i forskellige personalerum.
o Der er i højere grad mulighed for forberedelse hjemme. Der er dog også gode
muligheder for at forbedrede sig i fornuftige rammer på skolen.
o Skole-hjemsamarbejdet kan fortsætte dog under ændrede rammer og onlinemøder/telefonsamtaler tilbydes.

b. DUS-ledelsen
o Lukkeugerne er uge 28 og 29 og ikke uge 29 og 30, som tidligere anført.
o Der meldes ud hurtigst muligt og vi afventer evt. henvendelser.
c. Elevråd
o Elevrådet har ikke pt. Kommentarer. E har afholdt deres første møde.
o Sofie Faurby er opstillet til ungebyrådet.
d. Formand
o Der orienteres om skolebestyrelsens årsmøde i november.
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10. Punkt til orientering til øvrige forældre (5 min)
Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.
o

Orientering om prioritering af skolens udeområder.

11. Evt. (5 min)
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