Faktaark om Nibe Skole

Nøgletal om skolen
Antal elever:

785

Antal årgange:

10

Antal spor:

3 og 4 spor

Budget:

4.844.845

Ansatte fordelt på typer
Ledelse:

4

Antal lærere:

53

Antal pædagoger:

23

Antal pædagogmedhjælpere:

2

Tekniske medarbejdere/administrativt personale

Klik her for at angive tekst.
14

Skolens profil og særlige toninger
Skolen arbejder ud fra værdigrundlaget om, at glade børn lærer bedst. Fokus på trivsel og faglig udvikling. Fokus på at være
distriktets skole for distriktets børn, og tilbyde en bred variation af muligheder og individuelle løsninger, hvor der tages
udgangspunkt i det enkelte barn eller grupper af børn.

Bygninger
Skolen er velrenoveret stort set over det hele dog undtagen enkelte faglokaler herunder biologi. I øjeblikket etableres nye
Håndværk & design lokaler. Skolen har de seneste år fået etableret 2 klasselokaler i det gamle håndarbejdslokale. Derudover har
skolen ikke længere G-klasse, hvilket har frigjort et klasselokale. Behovet for klasselokaler er derfor pt. dækket.

Skolen mangler et N/T lokale. Da skolen nu er 4-sporet på rigtigt mange klassetrin er der behov for endnu et musiklokale. Det
kunne evt. kombineres med lokalerne i DUS, hvilket dog vil det kræve en lydsikring af rummet.

Særlige udfordringer
Geografi begrænser skolens muligheder for at deltage i mange af de gode tilbud, der findes i forbindelse med den åbne skole.
Med den nye to-sprogsmodel har vi fået en ny spændende opgave, som vi i øjeblikket arbejder meget med. I forbindelse med dette
arbejde profiterer vi af samarbejdet med vores kompetenceskole, som hjælper vores lærere og pædagoger med at blive klædt
bedre på i forhold til at have to-sprogede elever i klasserne. Vi tror meget på den nye model og oplever, at også elever og forældre
har taget godt imod den modellen.

Særlige forcer
Der er en god skolekultur, der sikrer ro og rum til, at eleverne kan udvikle sig. Endvidere er eleverne meget rummelige og vant til at
tage imod nye klassekammerater.

