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Skolebestyrelsens årsberetning for Nibe Skole
En af opgaverne for skolebestyrelsen er en gang om året at udarbejde en årsberetning. Det
er vores ønske, at årsberetningen bliver så informativ og brugbar for jer som forældre som
muligt.
På de seneste møder har vi drøftet mulighederne for at lave en god årsberetning. Vi har talt
om både omfang og form og har blandt andet vendt, hvor meget I som forældre ønsker at
vide, hvilke emner I særligt gerne vil have information om og om kommunikationen skulle
være skriftlig.
Vi har valgt at sammenfatte de orienteringspunkter, vi har sendt ud til jer i forbindelse med
skolebestyrelsesreferaterne i løbet af skoleåret. De giver et indblik i de emner og processer,
vi har arbejdet med i løbet af året.
Følgende emner og processer er beskrevet:
De digitale elevplaner i MinUddannelse udvikles og styrkes på Nibe Skole .................................... 4
Ny lovgivning vedrørende frafald af børne- og ungeydelse ved højt ulovligt fravær ...................... 4
Skolebestyrelsens årsberetning ......................................................................................................... 5
Brug af penge i aktiviteter i DUS ........................................................................................................ 5
Høringssvar ......................................................................................................................................... 6
Trafik og parkering rundt om skolen ................................................................................................. 6
Fjernundervisning og anderledes skolegang under Covid19 ............................................................ 6

Referaterne fra skolebestyrelsesmøderne er desuden at finde på skolens hjemmeside
https://nibeskole.aula.dk/ under fanen forældre.
På næste side kan du se skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, som det ser ud i maj
2020.

På skolebestyrelsens vegne
Formand Michael Gaunø
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De digitale elevplaner i MinUddannelse udvikles og styrkes på Nibe Skole
På seneste skolebestyrelsesmøde orienterede ledelsen om skolens proces omkring arbejdet
med digitale elevplaner i MinUddannelse. Den digitale elevplan indeholder aftaler fra skolehjemsamtaler og man kan følge med i sit barns faglige udvikling. Fremover ligger der som
noget nyt opgaver med evalueringer fra lærerne i de fag, hvor der er krav om, at der
udarbejdes elevplaner.
Derudover blev vi orienteret om, at man som forældre kan forvente at kunne se elevernes
årsplan i MinUddannelse. Den indeholder forløbene i overskrifter, en kortfattet beskrivelse
og målene for forløbene.
Forældrene vil blive informeret på de kommende forældremøder. Som forældre ønskede vi
at få en orientering om status på arbejdet med de digitale elevplaner på et bestyrelsesmøde
igen omkring jul.
Skoleforvaltningen er med i processen omkring kvalificeringen af skolens digitale elevplaner.
Lærerne har været på kursus i brugen af MinUddannelse. Fremadrettet bliver der arbejdet
videre i de enkelte fagudvalg.
Vi drøftede også den digitale elevplans sammenhæng med skole-hjemsamtalerne og den
individuelle læringssamtale. Der er forskellig praksis omkring det og processen er fortsat
under udvikling. Vi som forældre udtrykte, at det fungerede godt på skole-hjemsamtalerne,
når samtalerne tog udgangspunkt i spørgsmål, som forældre og barn havde forberedt
hjemmefra.

Ny lovgivning vedrørende frafald af børne- og ungeydelse ved højt ulovligt fravær
Den 1. august trådte ny lovgivning i kraft om ”underretningsforpligtelse for skolerne ved 15
% ulovligt skolefravær”. Lovgivningen er et element i Ghettopakken og indeholder også
mulighed for standsning af børne- og ungeydelsen i et kvartal. Lovgivningen omfatter alle
elever og ikke kun børn og unge, der er bosat i de udsatte boligområder.
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.
På baggrund af lovændringen havde vi som forældrerepræsentanter bedt om en orientering
om omfanget af ulovligt fravær på Nibe Skole samt et blik ind i, hvilke årsager, der typisk
ligger til grund for fraværet.
Ledelsen orienterede om, at der kun er et mindre omfang af ulovligt fravær på skolen og at
der i tilfælde stigende eller højt fravær etableres en indsats i samarbejde med forældrene.
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Skolebestyrelsens årsberetning
En af opgaverne for skolebestyrelsen er en gang om året at udarbejde en årsberetning. Det
er vores ønske, at årsberetningen bliver så informativ og brugbar for jer som forældre som
muligt.
På de seneste møder har vi drøftet mulighederne for at lave en god årsberetning. Vi har talt
om både omfang og form og har blandt andet vendt, hvor meget I som forældre ønsker at
vide, hvilke emner I særligt gerne vil have information om, skal kommunikationen være
skriftligt?
Vi har desuden undersøgt, hvilke forskellige udformninger andre skolebestyrelser benytter
sig af. Disse har vist sig meget identiske med de ideer, som vi selv har drøftet.
Punktet sættes på skolebestyrelsesmødet igen i februar. I perioden op til vil vi gerne høre,
hvis nogen af jer har holdninger eller ideer til, hvordan vi med fordel kan udforme
årsberetningen og hvilket indhold I finder relevant.
I kan henvende jer til alle os forældre i skolebestyrelsen og derfor skriver jeg lige kort, hvem
vi er og i hvilken klasse vores børn går. Så kan I bare tage fat i os ved lejlighed.
• Michael Gaunø – far til Tilde i 4.c. og Cecilie Marie i 6.a.
• Jesper Hass Rasmussen- far til Christian I 2.a. og Anders I 6.d.
• Anne Skipper- mor til Olivia i 0.b.
• Stinne Almskov – mor til Nora i 2.a.
• Anne Sophie Valbjørn – mor til Malou i 1.a. og Frederik i 5.a.
• Christina Hoe Larsen – William I 5.b.
• Carsten Brunø – far til Agnes 8.d

Brug af penge i aktiviteter i DUS
Vi har i forbindelse med en forældrehenvendelse haft en dialog omkring egenbetaling og
elevernes brug af lommepenge i aktiviteter i DUS ud af huset. Der er særligt shoppingturene
i DUS 2, der har været på tale.
Henvendelsens indhold blev drøftet i skolebestyrelsen. Det var især beløbets størrelse, der
blev drøftet samt hvorvidt egenbetalingen og forbruget af lommepenge på shoppingturene
giver anledning til problemer børnene imellem eller for det enkelte barn. Det ser ikke ud til
at give anledning til problemer, hverken børnene imellem eller for det enkelte barn. Skulle
der opstå udfordringer i forbindelse med dette, vil det blive det håndteret af det
pædagogiske personale.
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Høringssvar
Det er en vigtig proces for os i skolebestyrelsen at udarbejde høringssvar. Vi er i vores
arbejde i skolebestyrelsen blevet bedt om høringssvar omkring fx forslag til besparelser og
skolestruktur fx fælles ledelse. Når vi udarbejder høringssvar, får vi et indblik i det
skolepolitiske arbejde set fra oven. Vi sætter os ind i forskelligt talmateriale og drøfter
Skoleforvaltningens, Skoleudvalgets og pressens udtalelser om sagen. I nogle sager er der
også møder, som vi deltager i, og tager debatten med tilbage til skolebestyrelsesmødet. Det
giver anledning til mange relevante drøftelser af den måde, vi driver skole og DUS på i
Aalborg Kommune og de rammer, der er for Nibe Skole.
Når høringssvaret er formuleret og indsendt, modtager vi samtlige skolers høringssvar og
kan herefter drøfte de forskellige reaktioner, der er på sagen. At arbejde med høringssvar er
et spændende, men også et af de mere komplicerede stykker skolebestyrelsesarbejde.

Trafik og parkering rundt om skolen
På det seneste skolebestyrelsesmøde drøftede vi igen udfordringer omkring parkering i
forbindelse med aflevering af børn om morgenen især og hentning af børn. Skolen oplever
jævnligt problemer med trafikken og parkering rundt om skolen.
Som forældre vil vi jo gerne skabe en tryg skolevej for vores børn, og vi vil derfor se nærmere
på, hvad de optimale betingelser kan være, og hvordan vi som bestyrelse kan arbejde med at
få dette etableret. På dette møde havde vi derfor en brainstorm over ideer, der kan være
med til at ændre vaner ift. afsætning af børn om morgenen samt om en ændring af nogle
forhold omkring skolen kunne gøre en forskel.
Vi vil i skolebestyrelsen gerne i kontakt med jer alle. I er velkomne til at skrive til os eller på
anden vis kontakte os, hvis I har gode ideer eller kommentarer til parkering.

Fjernundervisning og anderledes skolegang under Covid19
Covid19 har udløst en lang periode med ændrede vilkår for at gå i skole og for vores børns
hverdag i det hele taget. Det er en mærkelig tid, hvor vi på mange måder har fået et andet
indblik i børnenes skolearbejde, idet flere af os har været hjemme og sammen med børnene
i løbet af deres skoledag. Det har også været og er stadig nye og meget ændrede rammer for
de ansatte på skolen – både lærere, pædagoger, rengøringspersonale og ledelse.
Som forældrerepræsentanter har vi oplevet, at der har været lagt et stort stykke arbejde i at
lave god fjernundervisning for vores børn, og at der har været arbejdet med både det faglige
og med fællesskabet. Vi oplever, at skolen har løst opgaven på meget fin vis.
Som forældre blev vi alle bedt om at give tilbagemeldinger om fjernundervisningens indhold
og omfang. Det var der rigtig mange af os forældre, som gjorde. I bestyrelsen oplevede vi det
meget positivt og oplevede desuden, at der efterfølgende blev lavet justeringer både for
hele klassen og i andre sammenhænge for enkelte elever.
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Nu er vores børn tilbage i skole – stadig på ændrede vilkår. Der skal fortsat vaskes hænder
ofte, holdes afstand og undervisningen er fortsat anderledes på mange måder. Der kommer
hele tiden justeringer, som både vores børn, vi forældre og skolens personale skal forholde
sig til.
Vi oplever, at skolens personale har meget fokus på, at vores børn er kommet godt tilbage i
skolen igen – til undervisningen og kammeraterne.
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