Referat af skolebestyrelsesmøde den 6. marts 2013
Deltagere:

Claus Dall, Erik Falk, Eva Schultze, Martin Toudal,
Mette Linding, Lillian Krarup Kristensen, Jørgen
Rolander, Hanne Lolholm og Lisbeth Noe

Afbud:

Ole Nørholm og Thomas Eriksen

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder:
Skolebestyrelsen har ordet:

Eva
Erik

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Til beslutning
Gennemgang og drøftelse af timefordelingsplanen for skoleåret 2013-14.
Timefordelingsplanen:
Herning Kommune har tildelt skolerne flere midler. Det betyder, at vi på
skolerne skal fordele nogle timer.
HL havde udarbejdet forslag til timefordelingsplan, som blev delt rundt. HL
gennemgik forslaget til timefordelingsplanen.
SB ønsker, at den halve lektion fordeles af 6. årgang i den praktisk/musiske
blok.
SB ønsker, at den ene lektion på 8. årgang fordeles af årgangsteamet med
0,5 i den humanistiske og 0,5 i den naurfaglige blok.
SB ønsker at årgangsteamet på kommende 9. årgang fordeler den ene
lektion i den kreative blok.

4. Til drøftelse
Herning Kommunes retningslinjer vedr. inklusion:
Alt det der foregår under 12 lektioner à 45 min. er ikke specialundervisning.
Det er supplerende undervisning.
PPR skal rådgive og vejlede skolens ledelse, medarbejdere og forældre.
Skolens nye psykolog hedder Hanne Nissen. Hun rådgiver i
almenundervisningen. Der tilknyttes en anden psykolog til specialklasserne.
I skolens ressourcecenter drøfter, lærere, pædagoger, PPR og skolens ledelse
elever med særlige behov. Forinden skal forældrene have givet tilsagn om, at
barnet kan drøftes.
Støttecentret omdøbes til styrkecenter. Der skal udpeges en koordinator for
faglig støtte (faglig støtte, holddeling, læseløft) og en koordinator for adfærd
(trivsel, adfærd, forebyggende). Skolelederen kan træffe afgørelser om støtte.
Forældrene har mulighed for at klage over den tildelte støtte.
I år har vi oplevet nogle gode historier med inklusion. Samarbejdet mellem
inklusionspædagoger og lærere har resulteret i nogle frugtbare forløb.
SB ønsker en temaaften om inklusion, hvor skolens AKT-vejleder,
inklusionspædagoger og koordinator for specialundervisning kommer og
fortæller om deres arbejde. Skolens ledelse tager initiativ til dette!
På den baggrund vil det være en spændende med en diskussion omkring
skolens syn på inklusion i SB.
5. Til orientering
Rigets tilstand, herunder:
Opfølgning på tidlig sprogstart:
Møde med skoleledelserne på Arnborg Skole og Højgaard Skole.
Præsentation for lærerne på Lind Skole. Begge steder fik projektet en positiv
modtagelse. Nyt møde følger, når sagen er behandlet i de respektive skolers
SB.
Renoveringsmidler:

Der er udarbejdet et oplæg til Byrådet. Skolen har indhentet tilbud i
samarbejde med Kommunale Ejendomme.
Renoveringen omfatter:
-toiletter på ældste trin
-renovering af hjemkundskab
-sportsgulv i den nye gymnastiksal
-malerarbejde i klasselokaler i indskolingen og garderober
-malerarbejde på ældste trin
-udskifte borde i klasselokaler på ældste trin
-male kælderen samt nye lysspots
-renovere grupperum på yngste trin
Kommende bh. klasse og 7. klasse:
65 indskrevne børn til kommende 0. klasse. 110 til kommende 7. klasse. Vi
forventer 5 klasser på kommende 7. årgang. 747 børn ventes i kommende
skoleår totalt set. Flere nye kommer til.
Udearealer:
LN har udarbejdet en projektbeskrivelse for skolens udearealer. 7@
fremlægger deres ideer for et bedømmelsesudvalg bestående af forældre,
ledelse og en arkitekt.
Vigtigt, at vi får en overordnet plan for udearealerne. Vi skal have lavet en
plan, som vi kan bruge til fundraising. Projektet skal deles op i etaper.
6. Meddelelser
Formanden:
Intet nyt
Skoleledelsen:
Ny barselsvikar er ansat.
LN orienterede om de i gang værende forhandlinger om lærernes arbejdstid
og mulige konsekvenser af lock-out.
Mundtlig matematik kan udtrækkes som fag på 9. årgang.
Vi har været på besøg på en specialskole i Galten for at blive inspirerede. Vi
har lavet en ansøgning til Herning Kommune om 14 tablets til et
forsøgsprojekt til vore to specialklasser.

Personalet:
Vi har fået godkendt en ansøgning om en Comeniusassistent fra udlandet til
vore internationale klasser. Stillingen er omkostningsfri for Lind Skole. Vi
får endelig besked i juni måned på, om der er nogle som vil komme.
LK og RP er blevet valgt til skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.
7. Eventuelt
Hvordan får vi elevrepræsentanter med til SB-møderne?
Næste møde afholdes onsdag den 10. april kl. 17.00-20.00 (forslag)
Claus Wandall
070313

