Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 13. december 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
Thomas Eriksen, Martin Toudal, elevrådet

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”.
Mødeleder: Eva S.
Skolebestyrelsen har ordet: Mette L.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendes med en rettelse til punkt 6.d. om digitale læremidler. Her rettes til 1,2 elev pr.
pc.
3. Til drøftelse
3.a. Principper for brug af skoleintra (Bilag)
Drøftelse af punktet afføder følgende: Der bør rettes opmærksomhed internt i organisationen om
brugen af lektiedagbog og frekvensen af kommunikationen til hjemmet. Det er vigtigt at få lavet en
afstemning om ovenstående i de enkelte klasseteam og at dette drøftes med forældrene ved årets
første forældremøde, så de gensidige forventninger bliver afstemt.
Princippet ordlyd fastholdes.
3.b. Evaluering og opsamling af fællesmødet vedr. skolens ude arealer. Hvilke skolebestyrelsesmedlemmer vil sidde i styregruppen for projektbeskrivelsen og hvem vil deltage i udvælgelse af en
vindergruppe i 7@ vedr. et projekt med ude arealer?
Skolebestyrelsen synes det var spændende at arbejde sammen med lærerne og kunne godt have
brugt mere tid, en god og udbytterig aften.
Skolebestyrelsens repræsentanter til styregruppen vedr. Ude arealer: Ole Nørholm og Erik falk
Skolebestyrelsens repræsentanter i bedømmelsesudvalget vedr. 7” projekt vedr. ude arealer. Ole
Nørholm og Erik Falk

4. Meddelelser
• Formanden
Intet
• Skoleledelsen
Lind Skole har fået et påbud i høring vedr. ventilation i bygningen ved Kollundvej. Lind Skole
er tildelt 2 mio. kr. til indvendig vedligehold i 2013.
•

Personalet

Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk
Skolens personaleforening ”Socialen” har netop lanceret et nyt og spændende program til
2013. Det er besluttet at lave en SWOT undersøgelse af ”støj” på Lind Skole som skal danne
baggrund for det videre arbejde med problemstillingen, der opleves som et stort problem i organisationen.

5. Eventuelt.
OBS. På elevrådets manglende deltagelse i skolebestyrelsesmøderne.

