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Møde Skolebestyrelsesmøde 

Tid 3. juni 2020, kl. Kl. 19.00 – 21.30 

Sted Lærerværelset på Nibe Skole 

Deltagere Anne Sophie Valbjørn, Carsten Brunø, Jesper Hass Rasmussen, Stine Almskov, Anne Skip-
per, Christina Hoe Larsen, Jesper Larsen, Dina Thunberg, Thomas Sørensen, ,Ann Christina 
Raunsbæk,  

Afbud  

 

Michael Gaunø, Kristian Dahl, Anton Sørensen, Maria Gaardbo, Marianne Uhrenholt 

  

  

 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

Dagsorden godkendt 

 

2. Status på fælles ledelse (10 min) 

• Forslaget om Fælles ledelse er siden sidste møde trukket tilbage. Kort orientering om 
status.  

Ann orienterer om status på Fælles Ledelse og den udvikling der har været siden det 
sidste skolebestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen drøfter mulige initiativer på baggrund af udmeldingen. 

 

  

3. Økonomi (30 min). Bilag er vedhæftet. Sekretær Nina Kierch deltager til dette punkt. 

• Regnskab for perioden 1.1.2019 -31.12.2019 skal godkendes. 

Kort gennemgang af regnskabet med efterfølgende drøftelser. 

Regnskabet godkendt. 

• Budget for perioden 1.1.2020-31.07.2020 skal godkendes. 

Kort gennemgang af budgettet, som er anderledes i dette år, da det kun er et budget 
for 7/12 af året (1. januar til 31. juli). 

Budgettet godkendt. 

 



 

  2/3 

 

 

4. Skolens principper (15 min). Bilag er vedhæftet.  

• Der ønskes en ændring i skolens principper på baggrund af en ny organisering i ind-
skolingen. Organiseringen blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde. På dette 
møde ønskes der på denne baggrund ændring i skolens principper. 

Princippet godkendt 

 

• Derudover ønsker vi en ændring i skolens princip vedr. klassedeling ved overgangen 
ved 7.årgang. Vi ønsker at ændre teksten således, at der ikke skal dannes nye klas-
ser, hvis årgang tidligere i skoleforløbet har været igennem klassedeling.  

Princippet godkendt med enkelte ændringer. 

 

5. Kaffe (10 min) 

 

6. Årsberetning (30 min). Bilag vedhæftet.  

 

• Der er udarbejdet et forslag til årsberetning.  

Drøftelse og enkelte ændringsforslag. 

Årsberetningen rettes og der læses korrektur, hvorefter den sendes til alle forældre på 
Aula. 

 

 

7. Antal tilmeldte i DUS i Coronaperioden (10 min) 

• Bestyrelsen ønskede på sidste møde en indsigt i antal tilmeldte elever i DUS i perio-
den med Corona. 

Ledelsen giver en kort orientering med efterfølgende drøftelser og opmærksomheds-
punkter. 

Ledelsen prøver at tænke nogle af disse opmærksomhedspunkter ind. 

 

8. Mulighed for skilsmissegrupper på Nibe Skole (15 min) 

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

Ledelsen orienterer om trivselsindsatser og prioriteringer i forhold hertil. Derefter drøf-
telse. Ledelsen går videre med at få samlet info om, hvor og hvilke hjælpemuligheder 
der er. Disse informationer kan så præsenteres for forældre, som bliver skilt. 

 

   

 

9. Nyt fra… (10 min) 



 

  3/3 

 

a. Ledelsen 

Niende årgangs sidste skoledag, drøftelse af mulighed for at eleverne kan gennemføre 
Karamelkastning til skolens øvrige elever. 

Bestyrelsen beslutter, at 9. årgang kaster med karameller på sidste skoledag. 

Ledelsen laver retningslinjer, hvor der bl.a. er fokus på håndvask. 

Der er ansat en lærer til stillingen i indskolingen, og der er i morgen samtaler til endnu en 
lærerstilling. 

D. 10. juni er der samtaler til stillingen som teknisk serviceleder. 

 

b. DUS-ledelsen 

Kort orientering om kommende skoleår. 

 

c. Elevråd 

d. Formand 

 

 

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

• Vi udvælger et emne og aftaler form for orientering.  

Årsberetningen er valgt som orienteringspunkt. 

 

11. Evt. (5 min) 

Sidste bestyrelsesmøde for Jesper Hass, som træder ud af bestyrelsen. 

 

 


