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1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Mødeleder: Ole Nørholm
Skolebestyrelsen har ordet: Claus D.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde godkendt. I forlængelse af mødet har Allan Sandfeldt meldt sig til bedømmelsesudvalget. Allan er forælder på Lind Skole og arbejder til daglig med legepladser og udeområder.
3. Til beslutning
Regnskab 2012:
Udleverede bilag om økonomi blev gennemgået af HL.
Der er et plus i regnskabet fra 2012, som lander på ca. 335.000 kr. Flere faktorer har betydning for
dette, bl.a. tilskud fra ”Fritteren” og forbrugsafgifter. Overskuddet reduceres dog, idet fx linjeklasserne og andre konti kan trække overskud med over til næste år. Det samlede overskud fra 2012
overføres til udearealer og evt. undervisningsmidler.
Kopikonto er overskredet markant i 2012. HL har lavet en optælling.
Regnskabet blev godkendt!
Budget for 2013:
I budgettet for 2013. Der er taget højde for udefrakommende faktorer som fx flere klasser, flere lærere, barselsorlov, vikarer og sekretær- og pedeltimer.
Har skadebarometret en betydning, siden det gang på gang bliver overskredet? Vigtigt med oplysning om skadebarometret. Vigtigt, at skadebarometret er synligt. Ledelsen kontakter lærerrepræsentanterne, så de kan orientere alle vore elever.
Diskussion om digitale læremidler kontra bøger. Vigtigt, at vi som skole har fokus på, at vi får sparet på kopiforbruget og får implementeret de digitale læremidler. Vi nøjes med at skære 12,5%
(25.000 kr.) på bogindkøb i 2013. Vigtigt at ledelsen sørger for at orientere lærerne om, at der i højere grad skal ske en digitalisering af lærermidlerne i de kommende år. Det er vigtigt i forbindelse
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med, at de fleste elever udstyres med en taskecomputer til det kommende skoleår.
Budgettet blev godkendt!
4. Til drøftelse
Tidlig sprogstart:
Fagudvalgene for tysk og engelsk har været samlet og udarbejdet oplæg til ”Tidlig sprogstart”.
Finansiering af initiativet kan ske via timer fra den humanistiske blok. Vigtigt, at vi får Højgaardskolen og Arnborg Skole med.
Ledelsen tager initiativ til møde med Arnborg Skole og Højgaardskolen sammen med lærerrepræsentanter fra Lind Skole for at præsentere forslaget.
Fælles skolebestyrelsesmøder med Arnborg Skole og Højgaardsskolen:
Hvordan kan vi lave møderne på en spændende møde? Kan indholdet laves, så det forekommer relevant. Kunne temaer som fx LP og inklusion have en fælles interesse? Vi er værter for mødet næste
år. Kan det organiseres, så der bliver snakket sammen i små grupper?
Erik sørger for, at punktet kommer på et skolebestyrelsesmøde i efteråret.

5. Til orientering
EU-projekter:
Lind Skole har fået udvalgt en lærer til et projekt med Herning Kommune og Andalusien, hvor der
er fokus på innovation, kreativitet og entreprenørskab. Projektet skal dog endeligt godkendes af EU.
Lind Skole har ønsket at få en undervisningsassistent gennem Comenius enten selv eller i samarbejde med Sunds Skole.
Skolerigsdag:
Lisbeth og Claus har været til Skolerigsdag i Aalborg. Indlæg var præget af tanker om den nye reform og overenskomstforhandlinger. Erik Nielsen fra KL redegjorde på Skolerigsdagen for en
Rambøll-undersøgelse om det aktuelle læringsmiljø. Der bør ifølge KL være fokus på læringsmål
for eleverne og på praksisnære forløb med afsæt i virkeligheden.
Professor, Torben M. Andersen fortalte om udfordringen for Danmark i forhold til kvaliteten i vore
uddannelser. Der bør ifølge Torben M. Andersen være fokus på effektvurderinger og udgiftsstyring
i kommunerne. I tillæg har vi en stor demografisk udfordring med mange ældre og få unge. Vi har
som samfund en udfordring med restgruppen, der ikke passer ind i de traditionelle uddannelser og
kvalitative udfordringer i forhold til vore uddannelser og skoler.
Penge til renovering. Prioritering:
-Toiletter på ældste trin
-Hjemkundskabslokale

Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk
-Gymnastiksal (den nye) - gulv og omklædningsfaciliteter
-Maling flere steder - især på yngste og ældste trin.
Emneuge 12:
Der arbejdes med Herning 100. Der arbejdes i de forskellige afdelinger. Flot oplæg udarbejdet af en
lærergruppe.
•

Formanden
Samrådsmøde: Der er indstillet til at møderne afholdes separat, så dagtilbud og skoler afholdes hver for sig.
Ringe tilslutning til samrådsmøder fra forældre.

•

Skoleledelsen
Møde med kommende forældre/lærere på 7. årgang. Vigtigt, at præsentationen af linjerne er
god. Måske burde der afholdes en generalprøve på præsentationen?
Megen sygdom pt. blandt personalet og eleverne. 65 indskrevne børn til kommende 0. kl.

•

Personalet
Skolen har en aktiv personaleforening, der netop har afholdt et par sociale arrangementer.
Der er for nylig afholdt en eftermiddag om entreprenørskab, som lærerne var glade for.
Orienterede om problematikken vedr. afholdelse af forældremøde uden lærerdeltagelse.

5. Eventuelt.
OBS. På elevrådets manglende deltagelse i skolebestyrelsesmøderne. Arbejdslørdag blev aflyst. I
forlængelse af dette overvejes om den er nødvendig i fremtiden.
29. jan. 2014 afholder vi fælles SB-møde med grundskolerne.
Claus Wandall
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