Referat af skolebestyrelsesmøde den 26. marts 2014
Deltagere: Ole Nørholm, Thomas Eriksen, Mette Linding, Claus Dall, Eva
Schultze, Erik Falk, Lillian Krarup, Jørgen Rolander, elevrådet (Jonas),
Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Martin Toudal

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
Jonas fortalte om et ønske fra 7. S1, der gerne vil søge om midler til at etablere en sø. LN vil gerne have projektet yderligere beskrevet og behandlet. SB
finder oplægget interessant.
4. Til drøftelse
LN har sendt oplæg til ”Principper for undervisningens organisering” til
SB:
Reformen lægger meget op til mere differentiering, idet at alle elever skal
blive så dygtige, at de kan. Folkeskoleloven definerer klart hvad der skal ske
i undervisningen omkring undervisningsdifferentiering. LN laver en præcisering af differentieringsopgaven.
LN orienterede om, at vi bevæger os frem mod en grundskole og en udskoling. SB anbefaler, at vi fjerner en passus om, at vi tilstræber, at èn primærlærer skal med videre i overgangen fra 3. til 4. årgang.
Oplæg til ”Studietid” som LN har sendt ud:
Vi har brug for en tilkendegivelse fra forældrene om deres børn deltager i
”studietid” i forhold til at kunne anvende ressourcerne med omhu.
LN laver de anbefalede tilretninger inden informationsbrevet sendes ud.

5. Til drøftelse og beslutning
Timefordelingsplanen
Dagen bygges op omkring 15 min. blokke. HL gennemgik timefordelingsplanen. HL gjorde opmærksom på, at Lind Skole pt. ikke råder over et lokale til
håndværk og design. Vi laver derfor madkundskab for 4. årg. i stedet for
håndværk og design. I løbet af de næste år, skal vi have et håndværk og design lokale, så undervisning i dette fag kan gennemføres. 7. årg. får som noget nyt 2 x 45 min. madkundskab. 5. og 6. årg. skal have lidt kortere pauser
for at få den undervisning, som de har krav på.
6. Til drøftelse
”Det kommende skolebestyrelsesvalg”
Der afholdes valgmøde den 9. april kl. 19.00 på ”Torvet”. Der er 7 kandidater p.t. LN har sendt invitation ud. SB vurderer, at der ikke skal sendes
endnu en invitation afsted. LN sørger for øl/vand. Ved valgmødet byder Erik
Falk velkommen. LN gennemgår valgregler, herefter opstilling af kandidater.
Alle SB-medlemmer opfordres til at deltage ved valgmødet.
7. Til drøftelse og beslutning
”Ansøgning om videokameraovervågning på skolens udearealer”.
LN præsenterede udkast til en ansøgning til forvaltningen om tilladelse til
opsætning af kameraer på skolens arealer. Dette sker med baggrund i, at
der har været flere eksempler på hærværk, som har påvirket flere elever,
skolens inventar og bygninger. SB anbefaler, at vi gennemfører videoovervågning som præventiv foranstaltning. Kamaraer sættes op på udvalgte steder - måske også flytbare kameraer.
Jonas fra elevrådet bemærker, at skadesbarometret er allerede brugt på
grund af skaderne.
8. Til orientering
”Rigets tilstand”:
SkoleGaarden
Vi har fået melding fra forvaltningen om, at SkoleGaarden lukker efter dette
skoleår.
Personalesager
LN orienterede om personalesager.
Enkeltinkluderede elever
I næste skoleår har vi 11 enkeltinkluderede. Vi arbejder i den forbindelse på
at opgøre behovet for inklusionspædagoger til denne opgave.

Organisatoriske ændringer
Nogle lærere skal arbejde med nye aldersgrupper i forhold til de nye krav om
linjefag. Det har været en udfordring for flere. Vi skal i næste skoleår have
nye medarbejdere til blandt andet PLC og læsevejledning, naturfag og dansk
med linjeprofiler. Vi er udfordret på økonomi i forhold til vore ønsker og behov for at udvikle vore medarbejdere med linjefag.
”Personale”
Næste skoleår er der elever til to 0. kl. Vi har derfor måtte indstille, at èn af
børnehaveklasselederne skal indstilles til ressourcebetinget overflyttelse.
Dette er vi kede af, men det er en nødvendig konsekvens.
0. kl.
Der bliver en 0. årgang med to kontaktlærere. Den endelige klasseopdeling
sker først i 1. kl.
Byggemøde
Der har nu været afholdt 6-7 konstruktive byggemøder. Byggeoplæg er afleveret til videre bearbejdelse. Vi har i den forbindelse oplevet et godt samarbejde med hallen. Vi ser mange fælles synergier i samarbejdet. Den 3. april
2014 kommer Nanna fra RUM-arkitekterne og præsenterer to oplæg, som
skal danne grundlag for politikernes beslutninger. 23. april afholdes det sidste forberedende byggemøde, hvor oplægget skal finjusteres inden det sendes til politisk behandling. Skolens ombygning forventes færdig i januar
2016.
Samarbejde med KLG Badminton
Vi har indgået et spændende samarbejde mellem skolen og KLG Badminton.
4 elever fra 7. årgang tilbydes morgentræning og eftermiddagstræning (i studietiden) med fysisk, teknisk og mental træning. Der er ligeledes lavet aftale
med KLG badminton om, at disse elevers idrætshold vil blive tilbudt badminton enkelte gange med professionel badmintontræner i skoletiden.
Samarbejde med fritidshjemmet, Børnehuset Højgaard, KLG og skolen
Samarbejdet går godt. Det er et stort og ambitiøst projekt for 0.-2. årgang. Vi
arbejder pt. på at skabe en økonomisk model for samarbejdet. Vi er ligeledes
kommet tættere på hvordan indholdet kan organiseres i moduler om eftermiddagen. Der er lagt en føler ud til FDF-spejderne om et samarbejde. Vi afventer tilbagemelding fra spejderne.
Aftale med præsterne
Der er lavet aftale med præsterne omkring konfirmationsforberedende undervisning på eftermiddag i tidsrummet kl. 15.00-16.30. Vi er glade for en
god og konstruktiv dialog med vore lokale præster.
Erhvervsklasse
Der er lavet oplæg til videre politisk behandling.

Skoleporten
Der er sat et arbejde i gang med at lave skoleporten om så den bliver mere
målrettet nye forældre på Lind Skole, potentielle tilflyttere, jobansøgere og
andre fra lokalsamfundet som ikke anvender forældreintra i dagligdagen.
Udearealer
Vi mangler at få de sidste ting klar, så redskaberne kan tages i brug. Lige nu
er nattefrosten afgørende for, at den sidste belægning ikke bliver lagt på.

9. Eventuelt
Formanden:
Har haft megen forældrekontakt. Der er kommet indbydelse til ”Åben bestyrelsesaften” den 29. april 2014 kl. 18.30-21.30 i Vildbjerg. Erik Falk laver en
samlet tilmelding til arrangementet.
Skoleledelsen:
Intet
Personalet:
Personalet har været indkaldt til samtaler med ledelsen vedrørende det kommende skoleår. Det har givet anledning til, at nogle føler, at de ikke har haft
helt så megen indflydelse som tidligere. Nogle medarbejdere føler, at de ikke
helt kender den store plan for, hvad der sker næste skoleår.
LK orienterede om, at der kommer udvekslingsklasser fra Holland i den
kommende uge.
LK fortalte, at der kommer to studerende fra York inden sommer.
Claus Wandall
270314

