Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 25. september 2012 kl. 17
Deltagere
Ole Nørholm, Claus Dall, Erik Falk, Eva
Schultze, Thomas Eriksen, Martin Toudal, Mette Linding, Lillian Krarup Kristensen, Jørgen
Rolander, Hanne Lolholm, Lisbeth Noe
Elevråd: Adriana og Nanna

Afbud
Martin Toudal, Mette Linding
Else Ingemann deltog i stedet for Jørgen Rolander
Elevrådet var ikke repræsenteret

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Mødeleder: Ole Nørholm. Skolebestyrelsen har ordet: Martin Toudal
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendes.
3. Elevrådet.
Intet.
4. Fremvisning af fysiklokalet.
5. Til beslutning.
5.a. Fællesmøde mellem lærere og skolebestyrelsen. Hvornår skal vi holde det og hvilken dagsorden
forslår skolebestyrelsen til mødet.
Mødet mellem lærere og bestyrelse holdes d. 4. december kl. 19- 21:30. Aftenens tema: Udeområdet.
5.b. Lørdagssamling for skolebestyrelsen, hvor, hvornår og hvilken dagsorden.
D. 19. januar 2013 kl. 9- 14 holder skolebestyrelsen lørdagssamling, hvor vi vil drøfte korte- og
langsigtede mål for skolen samt opfølgning på visionsarbejdet for 2014.
6. Til drøftelse
6.a. Henvendelse fra forældre. Erik Falk sender bilag.
Forældrehenvendelsen drøftes og det besluttes at Erik Falk giver forældrene en tilbagemelding.
6.b. Revidering af skolens kostpolitik. Bilag medfølger
Kostpolitikken revideres og er klar til drøftelse i MED udvalget og PR.
7. Til orientering
7.a. ”Rigets tilstand”, hvad er vi optaget af pt. på Lind Skole og frem til næste sb. møde
Der arbejdes ihærdigt på at få ansat en ny og dygtig pædagogisk leder. Vi har pt. en del sygdom og
derfor mange vikarer i huset.
7.b. Ny aftale mellem Herning egnens lærerforening og Herning Kommune
Aftalen indebærer at der gives mindre forberedelsestid til lærere, der har vikartimer og har timer i
lektiecafeer. Det betyder at vi i skoleåret 2013-2014 får tildelt flere undervisningstimer, så skolens
ældste trin får tildelt det vejledende undervisningstimetal.
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7.c. Talentudvikling i Herning Kommune
Herning Kommune tilbyder som noget nyt frivillig undervisning hver uge i 6 uger til elever med
særlige forudsætninger. Undervisningen tilbydes til elever på mellemste og ældste trin og foregår
på henholdsvis Museet og Sunds Skole. Lærerne på kommunens folkeskoler ”spotter” elever, der
kan profitere af tilbuddet.
7.d. IT strategi for Lind Skole
Der arbejdes pt. på en fælles IT strategi for kommunes skoler. Det er en god ide at vente på et fælles kommunalt udspil og tage udgangspunkt i det i forbindelse med udarbejdelse af IT strategi for
Lind Skole.
8. Meddelelser
• Formanden
EF har været til samrådsmøde på Tjørring ny skole. Der er ikke så stor opbakning til samrådsmøderne, så man overvejer om der skal ske nogle ændringer.
• Skoleledelsen
Intet
• Personalet
Yngste trin har indført trivselstid hver morgen. På mellemste trin deltager én årgang i denne
uge i naturvidensskabsfestival. Scienceklassen deltager også.
Ældste trin havde Filmfestival forrige uge. Alle klasser i afdelingen deltog. Endvidere har ældste trin haft besøg af 24/7- et tilbud til unge i Herning Kommune med trivselsproblemer.
9. Eventuelt.
Intet.

