Referat af skolebestyrelsesmøde den 16. december
2013
Deltagere: Jonas (elevrådet), Martin Toudal, Mette Linding, Claus Dall, Erik
Falk, Lillian Krarup, Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Jørgen Rolander, Thomas Eriksen, Ole Nørholm, og Eva
Schultze

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

Claus
Martin

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Elevrådet
Jonas deltog fra elevrådet. Han kunne fortælle om årets æbleskivesalg. Omsætning på ca. 11.000 kr. Overskud på ca. 7000 kr. til elevrådets arbejde på
Lind Skole. Elevrådet har haft møder med LN om skolereformen.
4. Til orientering
Medarbejderne er blevet orienteret om lov nr. 409 om lærernes arbejdstid og
dens udmøntning på Lind Skole ud fra de kommunale rammer. Lærerne på
Lind Skole er på arbejde 42 uger à 40 timer pr. uge. Lærerne er på arbejde
fra 07.50-16.00 (mandag-torsdag) og fredag kl. 07.50-15.00. Der er mulighed for medarbejderne at omlægge tid ud fra de af ledelsen beskrevne rammer. Omlægning skal afstemmes med samarbejdspartnere i team. Mulighed
for at afvikle den 6. ferieuge i løbet af skoleåret. I den kontekst skal forældrene forvente, at skole-hjem-samarbejdet foregår inden for lærernes arbejdstid. På Lind Skole er LN, TR og AMR involveret i at få placeret arbejdsfaciliteter til medarbejderne.
CW præsenterede oplæg til skoledagens organisering ud fra styregruppens
arbejde. Styregruppen anbefaler skolestart kl. 08.00 om morgenen. Dette
gav SB accept af.
Jonas fra elevrådet bemærker, at det ser spændende ud med fleksibiliteten i
organiseringen af skoledagen og projektarbejde/projektundervisning.

CW præsenterede et oplæg omkring samarbejde mellem, skole, fritidshjem
og forening (og evt. andre skoler).
HL og CW afventer møde med præsterne omkring konfirmationsforberedelse.
Vi har skrevet til forvaltningen omkring placering af konfirmationsforberedelsen, hvor vi som skole ønsker at disponere over morgentimerne.
5. Fælles skolebestyrelsesmøde med Arnborg Skole og Højgårdsskolen
januar 2014
Punkter til dagsorden:
1. Det kommende skolebestyrelsesvalg – rekruttering
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.)
LN sender indbydelsen til begge skoler. LN har udarbejdet forslag til dagsorden ud fra ovenstående punkter.
Vedr. punktet omkring rekruttering til skolebestyrelsesarbejdet, så forventes
der vedtaget lovgivning på området inden jul. Herefter skal det behandles i
byrådet.
På længere sigt kan det være givtigt såfremt skolerne i arbejder sammen.
Det er vigtigt, at skolerne holder dialogen i gang både på det bestyrelsesniveau, det faglige og ledelsesmæssige plan.
6. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Fælles informationsaften:
Erik kom med et oplæg til informationsaftenen den 5. februar 2014. Han er
ved at organisere arbejdet omkring informationsaftenen med meget provokerende indbydelser. Erik organiserer ophængning på centrale steder i Lind og
på skolen. Han organiserer sammen med udvalget en endelig indbydelse,
som distribueres via forældreintra.
Erik har lavet forslag til informationsfolder. Informationsaftenen afholdes
onsdag den 5. februar 2014 kl. 19.00-21.00. SB-medlemmer giver input til
folderen til Erik.
Jonas, elevrådet bemærker, at det er vigtigt med grundig information om reformens indhold til forældrene. Dette bør der også fokuseres på i forbindelse
med informationsaftenen.

Udearealer:
Det er trukket ud med byggetilladelsen. Pt. er trampolinerne trukket ud af
projektet. Disse behandles senere. Arbejdet sættes i gang efter nytår den 2.
januar 2014. SB ønsker en arbejdsgaranti for arbejdet. LN tager aktion på
dette.
P-plads:
En parcelhusejer har fået lov til at købe en del af p-pladsen på skolevænget.
Der bliver stadig plads til, at bussen kan vende. Ole Thorn fra skoleforvaltningen har været til stor hjælp i denne proces.
Byggeudvalg:
LN orienterede om, at der er nedsat et byggeudvalg.
Skema:
Der laves skema i juleferien.
Innovation i Folkeskolen:
CW orienterede om, at er er indsendt ansøgning om puljemidler. CW har forestået dette sammen med lærer, Helle Krogh Madsen, der er nyudnævnt entreprenørskabstovholder på Lind Skole.
8. Eventuelt
Formanden:
Intet
Skoleledelsen:
Intet
Personalet:
Lærerne optaget af den nye arbejdstid, der fylder meget for personalet lige
nu.
Claus Wandall
181213

