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Afbud
Erik Falk, elevrådet

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Dagsorden godkendes. Ole Nørholm vælges som mødeleder. Mette Linding får opgaven: Skolebestyrelsen har ordet, men venter med at skrive til efter decembermødet.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendes.
3. Elevrådet.
Intet.
4. Til beslutning.
4.a. Program for d. 4. december – fællesmøde mellem pædagogisk råd og skolebestyrelsen
LN Fortæller om planerne for arrangementet d. 4. dec. Skolebestyrelsen godkender forslaget.
4.b. Samarbejdsaftalen med grundskolerne skal revideres.
Samarbejdsaftalen drøftes og godkendes med få rettelser. HL reviderer aftalen som skal drøftes på
det fælles skolebestyrelsesmøde mellem Højgård, Arnborg og Lind Skole i jan. 2013
5. Til drøftelse
5.a. Ønsker til dagorden til fælles skolebestyrelsesmøde d.16. januar 2013 på Højgårdskolen
• Opstilling til skolebestyrelsesvalg i Lind – at alle skoler er repræsenteret?
• Et tema omkring inklusion. Det er godt at skolebestyrelsesmedlemmerne får viden omkring
de udfordringer skolerne har omkring inklusion, men også hvilke udfordringer elever med
særlige behov har når de skal inkluderes i ”almen” skolen.
5.b. Principper for brug af skoleintra. Det har vist sig af der er nogle problematikker ved beskedsystemet som skolen gerne vil drøfte med skolebestyrelsen.
Punktet drøftes og det konkluderes at det kun er skolerelaterede ting, der skal sendes på skole og
forældreintra. Det skal ikke være en opslagstavle for salg og annoncering af diverse. Det er en god
ide at skolens ledelse deltager på forældremøder i udvalgte klasser og afstemmer forventningerne
til kommunikationen og samarbejdet mellem skole og hjem.
6. Til orientering
6.a. ”Rigets tilstand”, hvad er vi optaget af pt. på Lind Skole og frem til næste skolebestyrelsesmøde.
Lind Skole glæder sig til at byde den nye pædagogiske leder, Claus Wandall velkommen på Lind
Skole. Claus starter mandag d. 3. dec. Der skal ske mange spændende ting i december måned for
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både børn og medarbejdere, det er godt for fællesskabet på skolen. Vi er desuden optaget af drøftelserne om hvorledes vi kan opfylde målsætningen om at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Skolens nuværende rammer skal udfordres og vi skal tænke i nye baner.
6.b. Lærer og ledelse har evalueret linjeklasserne.
Evalueringen af de opstartede linjeklasser var meget positiv. Alle er glade for linjetimerne og at der
er 2 lærere koblet på. Det giver mange flere muligheder i skolehverdagen bl.a. ture ud af huset.
6.c. Samrådsmøde d. 22. november.
Hanne Lolholm deltog fra Lind Skole refererede fra mødet. Ved mødet fremgik det at skolebestyrelser og ledelse ikke er tilfredse med at de har mistet medindflydelse på ansættelse af medarbejdere i
forbindelse med forflyttelse af lærere, der bliver i ”overskud” på kommunens skoler.
6. d. digitale læremidler
Folkeskolerne i Herning Kommune har modtaget en plan for den fremtidige IT strategi. LN redegør
for nogle af planerne som bl.a. sigter efter at der indenfor de næste 2 år skal være 1,2 PC. pr. elev.
Lærernes PC’er skiftes i foråret 2013. Der vil være en hel del nyt software som vil give mange
spændende muligheder i undervisningen.
7. Meddelelser
• Formanden - intet
• Skoleledelsen - intet
• Personalet - intet
8. Eventuelt.
Ved næste møde skal princippet omkring kommunikationen mellem skole og hjem revideres.

