Referat af skolebestyrelsesmøde den 21. november
2013
Deltagere: Ole Nørholm, Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk, Lillian Krarup, Jørgen Rolander, Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Thomas Eriksen, Martin Toudal, Eva Schultze og elevrådet

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder:
Skolebestyrelsen har ordet:

Erik
Erik

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Elevrådet
Kunne ikke deltage. Havde meldt afbud til LN.
4. Til orientering
Skoleledelsen orienterer om procesplanen vedr. folkeskolereformen og arbejdet i styregruppen vedr. skoledagens tilrettelæggelse version 2014.
Styregruppen har brugt to fredage på at være i proces omkring det der skal
bevares, styrkes, udvikles og afskaffes. I forlængelse af dette har skolens ledelse afsat en arbejdsdag for at komme i dybden med et oplæg omkring
teamsamarbejde og arbejdets organisering på Lind Skole.
LN præsenterede tidsplanen for det videre arbejde omkring folkeskolereformen.
Der lægges op til, at lærerne skal være mere selvstyrende i den nye kontekst
som reformen danner ramme omkring.
I forbindelse med den åbne skole, hvor der lægges op til samarbejde med de
lokale foreninger og musikskoler m.fl.. er CW tovholder. Erik og CW indkalder til møde. Mødet forventes afholdt medio/ultimo januar.
I forhold til skole-hjem-samarbejde skal vi arbejde videre med principperne.
Det skal forventes, at der ændres på tidspunkterne, så samtaler placeres i
lærernes arbejdstid.

5. Til drøftelse
Informationsaften for forældre i februar måned:
Erik fortæller om baggrunden for at indkalde til informationsaften, hvor der
bliver informeret om reformens indhold og betydning for elevernes skoledag,
valg til skolebestyrelsen og skolebestyrelsens årsberetning. Skolens ledelse
vil gerne lave en præsentation af reformen.
Hvordan skaber man større ejerskab til skolen? SB anbefaler, at der arbejdes på at rekruttere nye medlemmer til SB. SB (Martin) står for dette.
Planlægning af informationsaftenen vil Erik, Martin og Claus stå for.
LK undersøger om der er en klasse, som vil stå for markedsføringen af informationsaftenen som et entreprenant forløb.
Informationsaftenen afholdes onsdag den 5. feb. 2014 kl. 19.00-21.00. Vi
arbejder med, at der skal laves tilmelding til aftenen.
6. Fælles skolebestyrelsesmøde med Arnborg Skole og Højgårdsskolen
januar 2014
Punkter til dagsorden:
1. Det kommende skolebestyrelsesvalg
2. Hvorledes tænker vi vores nuværende principper for skole-hjem-samarbejdet ind i konteksten vedr. den nye lov om lærernes arbejdstid.
3. Tidlig sprogstart - fælles projekt mellem de tre skoler (20 min.)
Erik tager kontakt til de andre skolebestyrelsesformænd fra Arnborg og Højgaard omkring mødet den 29. januar 2014 kl. 19.00-21.00.
7. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Tysklærere
Der er tilmeldt to lærere til linjefagsuddannelse i tysk, der vil blive påbegyndt i uge 2.
Afgangsskolestatistik
Opgørelse af en statistik for 15-19 årige om hvor mange der er gået over til
en ungdomsuddannelse eller andre aktiviteter. I Lind findes der 16 tidligere
elever mellem 15 og 19 år ud af 270 tidligere elever, som ikke er i gang med
en ungdomsuddannelse. Nogle af disse tidligere elever er i udlandet, praktik
eller i arbejde.

Sundhedsprofil
Børne- og ungelæge Mette Bloch har afsluttet udskolingsundersøgelser på 9.
årgang via et spørgeskema på nettet. I den forbindelse har hun udarbejdet
en sundheds- og trivselsprofil for skolen.
Generelt et fint billede af Lind Skoles elever fortæller, Mette Bloch, der endvidere hæfter sig ved, at der ikke forekommer så meget alkohol, at mange
dyrker motion og mange cykler i skole. Nogle få har prøvet stoffer, men det
er ikke Mette Blochs indtryk efter samtaler med de unge, at der er nogen
som har et fast forbrug. Der er færre i Lind som har prøvet stoffer end i resten af kommunen. Der er også få daglig-rygere og også her færre end i resten af kommunen. Det bemærkes også, at der er færre overvægtige, men
lidt overraskende, at der er færre i Lind der spiser morgenmad.
P-plads
Lind Skole har planer om at få inddraget p-pladsen ved Kollundvej til andre
formål. Vi har derfor brug for flere P-pladser på den store P-plads v/Skolevænget. Lind Skoles ønske skulle i høring, hvor naboerne fik mulighed for at
købe dele af P-pladsen. HL har derfor haft kontakt til Ole Thorn, som har
gjort indsigelse mod, at der frasælges noget af det offentlige areal. LN er
kaldt til møde om sagen.
Byggemøde
Erik og LN har været til møde på forvaltningen for at få at vide, at Ole Thorn
bliver tovholder på projektet. Projektet skal give synergi mellem hallen og
skolen. Det politiske niveau ønsker at koble begge projekter sammen, hvor
det på forhånd aftales hvem der betaler og gør hvad i forbindelse med en
sammenbygning af hallen og skolen.
Comenius
Lind Skole har i dag haft besøg af en spansk lærer i forbindelse med Comeniusprojektet, hvor vi deltager sammen med 3 andre skoler fra Herning. Fokus i dette Comenius projekt er entreprenørskab og innovation. Kim Malmstrøm er deltager på lærersiden i projektet. Projektet er 2-årigt og indebærer
2 besøg i både Herning og Andalusien.
8. Eventuelt
Formanden:
Intet
Skoleledelsen:
Intet
Personalet:
RP orienterede om SSP og aktuelle sager.

LK fortalte om, at personalet er meget fyldt af hvad der venter i forhold til reformen.
LK orienterede om Matematikkens Dag, som igen var velarrangeret.
Claus Wandall
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