Referat af skolebestyrelsesmøde den 23. oktober
2013
Deltagere: Eva Schultze, Martin Toudal, Ole Nørholm, Thomas Eriksen,
Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk, Lillian Krarup, Jørgen Rolander,
Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.

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

Ole
Erik

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Elevrådet
Elevrådet
Jonas, 9.d, formand
Esben, 8@, næstformand
Camilla, 8@, næstformand
Elevrådet er blevet medlemmer af Danske Skoleelever. Elevrådet vil gerne
være mere selvstyrende. Elevrådet planlægger at sende deltagere på kurser i
hvordan man bedst muligt kan styre et elevråd. Elevrådet nævner også muligheder for kurser før FSA-prøverne for de der er udfordret her.
Elevrådet har gang i forskellige events som fx julefodbold (for 5.og 6. årgang), prom for 9. årg. og bamsedag for de mindste.
Elevrådet er også undersøgende på et spændende projekt med ”skolevenner”. Et projekt hvor store og små hjælper hinanden, og bliver kendte med
bygningerne og hinanden. Lisbeth Noe deltager på næste møde og vender
ideen med elevrådet.
Lave opslagstavle med elevrådets medlemmer. Lave årsplan for de events,
som foregår. Måske nye vinkler på trivselsdagen, hvor eleverne bliver blandet på tværs af klasser og årgange.
Elevrådet anbefaler, at det bliver tydeligt, at fagene tænkes ind i linjerne på
7. og 8. årgang.

4. Evaluering af visionsaften den 8. oktober vedr. folkeskolereformen
SB udtrykte, at det var en rigtig god aften. Der var tilfredshed med formen.
Godt at grupperne kunne inspirere hinanden undervejs, hvor ideerne blev
synlige for alle på det store lærred. Godt at have tiden til at få snakket sammen. Ideerne er vigtige i det videre arbejde.
Den videre proces:
Nedsætte styregruppe samt undergrupper, hvor der bliver udarbejdet kommissorier for de enkelte gruppers arbejde.
SB inviteres til at deltage i styregruppens arbejde.
Elevrådet vil gerne kommentere på forslagene undervejs ved deltagelse i SBmøderne. Elevrådet foreslår, at de får mulighed for at kommentere på processen undervejs. Elevrådet vil gerne vide mere om reformens indhold og betydning.
5. Til drøftelse
”Den åbne skole”
Forældrebank kunne være en mulighed.
Hvordan kan vi invitere ind i skolen i forhold til en given opgave?
Hvordan får vi et tættere samarbejde med bl.a. KLG, musikskolen, andre
uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl.?
6. Til drøftelse
Konfirmandundervisning
De enkelte skoler skal tage kontakt i lokalområderne til menighedsrådet. Det
vil give udfordringer i forhold til de gode skemapositioner, såfremt konfirmandundervisningen stadig har plads i morgenmodulet. Skolens ledelse vil
tage initiativ til en skrivelse til det lokale menighedsråd.
7. Til orientering
”Rigets tilstand”:
3 medarbejdere på diplomuddannelse
3 medarbejdere er startet på diplomuddannelse på fuld tid i 6-7 uger. Vi har
derfor 3 vikarer inde for at varetage undervisningen.

Lysmast
Der er blevet lagt en ledning ned ved tennisbanen. Der er i tillæg blevet rejst
to store lysmaster. Disse lysmaster ønsker skolen ikke at have ansvaret for,
idet vi ikke på forhånd har givet tilsagn om, at disse master kunne rejses.
LN har sendt skrivelse til kommunen. Skolen ønsker, at der bliver udarbejdet et dokument, der viser, at skolen ikke bærer ansvaret for masterne, såfremt der opstår et uheld. SB foreslår, at Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg kontaktes, så skolen ikke kan stilles til ansvar.
Tysklærere
Vi har i forbindelse med reformen budt ind på at få 2 lærere med på uddannelse. Lind Skole mangler på sigt lærere i natur/teknik, kristendom, håndværk/design og tysk.
Åbent hus
I samarbejdsaftalen med grundskolerne fra Højgaard og Arnborg havde vi
flot fremmøde af forældre.
Indskrivning til kommende 0. kl.
Foregår elektronisk i perioden 25. nov. – 8. dec. 2013.
Udearealer
Lind Skole har indgået aftale med Uniqa vedr. udearealer (legeplads)..
Nye bygninger
Vi har som bekendt fået bevilliget 18 mio. til nye bygninger. Vi har intet konkret at berette endnu.
LP
Vi afvikler kortlægningsundersøgelse for alle skolens elever i løbet af de næste måneder. Undersøgelsen omfatter det sociale- og læringsmiljø. CW har
orienteret skolens forældre om undersøgelsens formål og indhold.
Comenius Regio
Projektet starter op for alvor her i uge 47. 9.b er blevet inddraget i projektet
med en oversættelsesopgave til de spanske elever i Andalusien. Kim Malmstrøm er Lind Skoles lærerrepræsentant i projektet, der har fokus på innovation og entreprenørskab.
Comeniusassistent
Derya Sahin er kommet godt i gang med sit forløb på Lind Skole. Hun er
ambitiøs og gør et fantastisk stykke arbejde. Hun er primært på international linje.

8. Eventuelt
Formanden:
Det er vigtigt, at forældre retter henvendelse til lærerne direkte, når de har
bekymringer m.m.
Erik er blevet kontaktet af Erling Mikkelsen i forbindelse med Lind Hallen og
Lind Sport og Fritid.
Skoleledelsen:
Intet
Personalet:
Der har været afviklet 2 skolerejser. 9. årgang har været på en god tur til
Tjekkiet og 8. årgangs internationale klasser har været i Holland.
Claus Wandall
291013

