Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 29. august 2012
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: Formand og næstformand

Afbud
Elevrådet
Tove Arndt deltager i stedet for Lillian Krarup.

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Martin Toudal vælges som mødeleder og har opgaven: Skolebestyrelsen har ordet.
Det besluttes at punktern på dagsorden: Høringssvar vedr. budget 2013 og stillingsopslag til ny leder skal have den tid der er nødvendig. Øvrige punkter behandles såfremt tiden tillader det.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendes
3. Til beslutning.
Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar vedr. budget 2013. Høringsmaterialet modtages muligvis
først d. 29. august kan ikke sendes ud til gennemsyn inden mødet. Er det tilfældet starter mødet med
en gennemgang af høringsmaterialet.
Lisbeth Noe udarbejder på baggrund af skolebestyrelsens drøftelser ved mødet, et høringssvar.
4. Til beslutning
Der er kommet 2 forespørgsler som skal drøftes og besluttes i sb.:
1. Er det ok. at Lind Skole modtager sponsorerede ”måtter” i fysik med firmaets logo på?
Skolebestyrelsen er positive overfor forslaget og beslutter at det er ok. at fysiklokalet får sponsorerede brandmåtter til arbejdsbordene.
2. En forældrehenvendelse vedr. salg af pizza på skolen for, at tjene penge til lejrskole. Er dette
foreneligt med skolens kostpolitik?
Skolebestyrelsen kan ikke imødekomme ansøgningen om at sælge pizza til eleverne i pauserne,
idet det ikke er foreneligt med skolens kostpolitik.

5. Til drøftelse
Stillingsoplag vedr. lederstilling.
"Efter drøftelse af eventuelle alternativer til en 3 delt ledelse, besluttes det at vi skal søge en pædagogisk leder med souscheffunktion."

LN har sendt et udkast til stillingsopslaget til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen godkender med enkelte kommentarer det fremsendte forslag. Det besluttes at vi skal søge en pædagogisk leder med
souscheffunktion. Hele skolebestyrelsen ønsker at deltage ved udvælgelse af ansøgninger og ved
ansættelsessamtaler. 2 bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at deltage ved udvælgelse af ansøgere
og ved ansættelsessamtalerne.
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6. Til orientering v/LN
Rigets tilstand: aktuelle begivenheder og udfordringer på Lind Skole nu og frem til næste skolebestyrelsesmøde.
Punktet udgår pga. tidsmangel

7. Til drøftelse
Forældrehenvendelse til Erik Falk
Møde mellem skolebestyrelsen og forældre. Forslag til tidspunkt og indhold.
Punktet udgår pga. tidsmangel
8. Meddelelser: Punktet udgår pga. tidsmangel
• Formanden
• Skoleledelsen
• Personalet
9. Eventuelt.
Regeringen har skærpet Rygeloven. Specialklassen SkoleGården har pt. en dispensation til at eleverne fra klassen kan ryge udenfor skolens matrikel under opsyn af medarbejdere. Der skal sendes
en ny ansøgning til Børne- og familieudvalget. Det besluttes at LN skal sende en ny ansøgning.

