Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 17. september 2013 kl. 17
Deltagere
Ole Nørholm, Claus Dall, Erik Falk, Eva
Schultze, Thomas Eriksen, Martin Toudal, Mette Linding, Lillian Krarup Kristensen, Jørgen
Rolander, Hanne Lolholm, Claus Wandall Lisbeth Noe
Elevråd:

Afbud
Erik Falk
Claus Wandall
Elevrådet

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Godkendt
Mødeleder: Thomas Eriksen
Skolebestyrelsen har ordet: Ole Nørholm
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
3. Forældrehenvendelse om skolerejse 8. årgang (bilag)
• Orientering ved Ole Nørholm
• En drøftelse fandt sted.
• LN præciserede forskellen på lejrskole og skolerejse.
• Det er frivilligt at deltage i en skolerejse. Der lægges op til, at der evt. kan laves fælles indsamlinger på klassen/årgangen.
• I særlige tilfælde kan skolen hjælpe få elever med et tilskud til skolerejsen.
• Før planlægningen af en skolerejse, er det vigtigt, at lærerne forhører sig med skriftlige tilbagemeldinger, om der skal arbejdes videre med planlægning af en skolerejse.
• Forslag om, at der udarbejdes en skabelon til brug for lærerne ved præsentation af en evt.
skolerejse.
• Ole Nørholm giver svar på forældrehenvendelsen (henvendelsen var stilet til Ole).
4. Drøftelse/revidering af Lind Skoles principper for skolerejser (bilag)
• Da vi har indført ”linjer” i overbygningen, er der et ønske om at revidere de nuværende
principper for skolerejser.
• Forslag til ændring:
- I linjeforløbet er der mulighed for max. 2 skolerejser i overbygningen under forudsætning af positive forældretilkendegivelser/forældreopbakning.
- Forældrebetaling: Gennemsnitlig 1500 kr. pr rejse.
5. Skolens ude arealer – det videre forløb til beslutning
Oplæg fra LN
• Der er indhentet forslag/tilbud fra 2 firmaer: Elverdal & Uniqa.
• Udvalget for udeområder skal arbejde videre med forslagene og etablering af udeområderne.
• Der planlægges med, at finansieringen fordeles over minimum 2 år.
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6. Til drøftelse
Høringssvar til budget 2014
• LN udfærdiger høringssvar vedrørende manglende pladsforhold på Lind Skole.
7. Fællesmøde med SB og skolens medarbejdere vedr. folkeskolereformen
Der ønskes en drøftelse af om vi reelt er klar til at holde mødet eller om vi skal udskyde det?
• Det besluttes, at mødet flyttes til ultimo november.
8. Meddelelser
• Formanden
Intet at bemærke
• Skoleledelsen
Intet at bemærke
• Personalet
Intet at bemærke
9. Eventuelt.

