Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. februar 2014
Deltagere: Ole Nørholm, Mette Linding, Claus Dall, Eva Schultze, Erik Falk,
Lillian Krarup, Jørgen Rolander, elevrådet (Camilla og Esben), Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Thomas Eriksen

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
Har fokus på at lave en overnatningstur for elevrådet. Har endvidere planlagt trivselsdag, hvor udskolingsklasserne planlægger noget for de mindste.
Elevrådet har drøftet de skader, som er lavet på skolen. Elevrådet er bekymret for, at der er lavet flere skader.
SB foreslår, at elevrådet får drøftet hvordan de får brugt de midler, som er
sparet op. Elevrådet vender tilbage, når de har konkrete ideer. Elevrådet får
ros for deres tilgang til trivselsdagen.
4. Til orientering
Hvordan skal valget til skolebestyrelsen foregå?
Der skal tilkøbes et modul til TEA. Dette koster 15.000 kr. Dette afhænger af
en kommunal aftale. SB tænker, at den elektroniske afstemning foretrækkes, så håber vi, at der er flere som stemmer.
Der er mulighed for at få repræsentanter med fra erhvervsliv, foreningsliv
og/eller ungdomsforeninger. SB anbefaler, at vi er klare på, hvad formålet er
med hensyn til at få eksterne aktører ind i SB.
Eksterne repræsentanter vælges for et år ad gangen uden stemmeret. SB foreslår, at vi retter fokus mod foreningslivet og indkalder folk fra foreningslivet og erhvervslivet ad hoc. Den siddende SB foreslår, at der tænkes over

navne til næste møde i SB. Herefter besluttes det hvem der rettes henvendelse til. (NB. Vi er efterfølgende blevet opmærksomme på, at eksterne repræsentanter har stemmerat og skal udpeges af den nyvalgte SB).
5. Til drøftelse
Skolebestyrelsesvalg og tidsplan
LN har udarbejdet udkast til skrivelse til forældre om skolebestyrelsesvalget
på Lind Skole 2014. Valgmøder afholdes den 9. april 2014. LN gennemgik
køreplanen for skolebestyrelsesvalget.
Skema vedr. kandidatliste skal revideres. LN sørger for dette.
SB henstiller til, at der laves en præsentation af de kandidater, der har
meldt sig. CW sørger for dette.
6. Til drøftelse
Kvalitetsrapporten og udviklingsplanen:
Der har været et karaktermæssigt dyk, som har overrasket os på skolen. Der
har i flere fag været resultater, som har ligget under det kommunale gennemsnit.
Vi er opmærksomme på ændringen - og har drøftet den med skolens lærere i
udskolingen. Der er fra ledelsens side et skærpet fokus på elevernes læring
og faglige progression. Der er taget initiativer i forhold til at rette fokus på
opfølgning i forhold til elevernes læring.
SB anbefaler, at der rettes fokus på resultaterne allerede nu. Der skal bl.a.
sættes fokus på samarbejdet med grundskolerne og linjefagsuddannelse. SB
vil følge sagen i forhold til, om det er et enkeltstående tilfælde, eller om det
er en tendens.
LN har fået liste over de elever, som havde ulovligt fravær. Her har lærerne i
de enkelte klasser noteret fravær som ulovligt, når der ikke har været besked fra hjemmet om fraværet. Der er et lokalt set-up for elever, som ikke
kommer i skole.
SB kan have en bekymring om den øgede inklusion på det faglige niveau.
SB foreslår fokus på klasserumsledelse generelt på skolen. Det foreslås, at
der rettes et fokus på, hvad der er skolens kerneopgave både i forhold til elever, forældre og medarbejdere. Forventningsafstemning om hvem der foretager de pædagogiske valg.

7. Til beslutning
Vedr. regnskab for 2013 orienterede HL. Det var et lille overskud på ca.
135.000 kr. Dette beløb er ikke medtaget i budget 2014, idet beløbet skal
anvendes til overførsler til Lindholm Historiske Værksted, linjeklasser og forældreindbetalinger til skolerejser. Vi har som forventet kunne finansiere
halvdelen af udearealerne. Resten finansieres via 2014-budgettet.
Budget for 2014 blev gennemgået og budgettet blev vedtaget.
8. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Rigets tilstand
Organisationsplan
HL og CW arbejder med organisering. Vi er udfordret økonomisk med hensyn til ressourcer i forhold til antal klasser til kommende 7. årgang. Her er vi
inde i overvejelser om der skal være 4 eller 5 klasser.
Kompetenceudvikling
Videreuddannelse af lærere på linjefag koster 40.000 kr. pr. lærer pr. fag i
undervisningsgebyr. Dette dækkes af en central pulje i kommunen. Resten
af udgiften på ca. 225.000-250.000 kr. pr. lærer ser det ud til, at skolen selv
skal dække. Vi håber at få råd til at sende 2 lærere af sted på linjefagsuddannelse.
Det er vigtigt, at organisationen og forældrene forstår alvoren i, at vi har
brug for at flytte rundt i organisationen, så vi har linjefagsdækning. Det får
betydning for medarbejdere, elever og forældre.
Økonomisk
Vi klarer det godt i forhold til at få nye elever. Samtidigt hænger økonomien
sammen. Vi bliver dog udfordret af reformen.
Orden på skolen
Vi arbejder med kulturen omkring renlighed på skolen. Specielt i forhold til
toiletter hos de mindste. Vi har sat indkøb af nye toiletruller i værk, så der
ikke kan lægges hele toiletruller i toilettet.
Vi har fokus på ting, der bliver ødelagt. SSP er også inde over nogle af sagerne.

Byggeri
Der er udsendt byggeoplæg til personalet. Vi skal påregne, at der skal være
plads til 3 spor i grundskolen og 5 spor i udskolingen plus ekstra lokaler,
hvis der bliver årgange med 4 klasser i enkelte årgange. Endelig beslutning
træffes i løbet af foråret rent politisk i forhold til det endelige projekt.
Lokalestørrelsen er ifølge forvaltningen ikke optimal. Vi har i den forbindelse
ønske om, at de tildelte midler bruges på nye klasse- og faglokaler og ikke
kun på forbedring af eksisterende lokaler.
Informationsaften
Fine tilbagemeldinger på informationsaftenen. Flot fremmøde på 350 forældre. Ros til SB for promoveringen af arrangementet.
Samarbejde med KLG og fritidshjemmet
Samarbejdet går godt. Der er en god dialog mellem Børneoasen, KLG og skolen. Der er en lang række praktiske forhold, som vi er ved at undersøge.
8. Eventuelt
Formanden:
Intet
Skoleledelsen:
Intet
Personalet:
Vi har fået en bibliotekshjælp, som er i nyttejob på biblioteket.
På fredag tager vi afsked med skolens Comeniusassistent, Derya Sahin. Hun
har gjort en fantastisk indsats.
Claus Wandall
270214

