Referat af skolebestyrelsesmøde den 9. april 2013
Deltagere:

Claus Dall, Erik Falk, Eva Schultze (deltog fra midt i
punkt 5), Martin Toudal, Mette Linding, Ole Nørholm,
Thomas Eriksen Jørgen Rolander, Hanne Lolholm,
Claus Wandall og Lisbeth Noe.

Afbud:

Lillian Krarup Kristensen (lock-out)

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

Ole
Erik

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Til beslutning
Mødekalender for skolebestyrelsen skoleåret 2013-14
Mødekalender blev godkendt. Lind Skole står for oplægget til fællesmødet
med Højgaard og Arnborg.
4. Til orientering
CW præsenterede tankerne bag skolens nye organisation, hvor fokus er
rettet på teamsamarbejde på flere niveauer med rum og plads til at tale
pædagogisk udvikling.
I den forbindelse er driften også vigtig, men der oprettes et særskilt forum i
form af områdemøder, hvor fokus rettes mod drift.
Den nye organisation tager også udgangspunkt i nogle af de ønsker, som vi
har mødt i forbindelse med medarbejdernes APV. Her ønsker mange, at vi
får flere mænd til de yngste klasser. Denne måde at organisere på, vil
forhåbentlig også være med til at sikre mere kontinuitet i overgangene i
skoleforløbet.
Den hidtidige afdelingsopdeling forsvinder, og det er således muligt, at

lærere kan undervise på flere årgange end nu. Det vil således være muligt
for en lærer, der mest har de store elever at have de mindre også.
Ledelsen arbejder pt. med principper for fagfordeling og rammer for
teamsamarbejdet.
SB kom med anbefalinger i forbindelse med formuleringen af principperne.
5. Til drøftelse
Principper for undervisningens organisering:
Holddannelse har vi fået midler til via ”Knæk kurven”. Vi tilfører også selv
midler til området. Holddannelse skal ses som en forebyggelse for
uhensigtsmæssig adfærd, en mulighed for at skabe udfordringer for eleverne
gennem faglig niveaudeling og yderligere pædagogisk differentiering. Målet er
bl.a. at der ikke skal laves så megen supplerende undervisning.
Lærerteamet omkring årgangen kan ansøge om holddeling.
I forbindelse med fagfordelingen er det vigtigt, at lærerne i specialklasserne
også deltager i den almene undervisning. Dette medvirker også til mere
fleksibilitet i organisationen. I nogle klasser har vi delt klasselærerfunktion
mellem to lærere, andre steder er der en klasselærer. Skal der være et
princip om, at vi tilstræber, at klasselæreren følger en klasse en årrække?
SB anbefaler, at der skabes kontinuitet i klasselærerfunktionen, så vidt
muligt.
Nuværende principper for undervisningens organisering drøftes og revideres
i forhold til den nye organisationsstruktur. Det reviderede princip sendes til
høring i MED-udvalg og PR.
6. Til orientering
Rigets tilstand:
Lock-out
Skolens ledelse skal agere efter kommunens og KL`s anvisninger. Der må
ikke udføres konfliktramt arbejde, det giver en del udfordringer for elever,
forældre og ledere.
Skolens ledelse afventer hvad der sker. Der er tomt på skolen. Vi har i
ledelsen fokus på at overholde de udstukne anvisninger, så vi udviser

ordenlighed over for vort personale – og heller ikke havner i arbejdsretten,
fordi vi har overtrådt reglerne.
Skolens ledelse deltager på kommunale møder for at håndtere konflikten
efter kommunale retningslinjer.
Der vil være en del ting, som bliver aflyst på grund af lock-outen. Ministeren
har udtalt, at eleverne får deres afgangsbevis for 9. klasse. Der vil således
ikke være nogle begrænsninger for eleverne i deres videre
uddannelsesforløb.
I forhold til kompenserende undervisning afventer vi udmeldinger efter
konflikten.
Vi håber at genfinde den gode stemning på Lind Skole efter konflikten. Vi ser
frem til at få alle medarbejdere tilbage. Kommunens forvaltning og HR har
håndteret videreformidling af oplysninger om konflikten på bedste vis til
skoleledelserne.
Renoveringsmidler
Lind Skole har modtaget en skrivelse fra Børn og Unge om, at renoveringen
sættes i gang. Endelig godkendelse sættes i gang umiddelbart efter byrådets
godkendelse i uge 16. LN og Jesper Andersen er lokale tovholdere for
renoveringen.
Lind Skole har stadig meget markante udfordringer i forhold til plads.
Kommunale Ejendomme sætter gang i en undersøgelse af behov og ønsker i
forhold til en udvidelse af skolen. Behandling finder sted i byrådet i uge 16.
Vi er vi at få lavet ventilation på ældste trin. Det bliver dejligt at få klaret
dette til gavn for indemiljøet.
Udearealer
Erik og Ole deltog i 7@`s fremlæggelse af forslag til udearealer. Megen ros fra
SB`s medlemmer, ledelsen og de deltagende arkitekter. Vi har efterfølgende
modtaget en mail fra arkitekterne, der ville anerkende eleverne store
kreative evner og engagement. Bestyrelsen blev præsenteret for de modeller
som 7@ havde lavet.
Styregruppemøde afholdes i næste uge.
Featureuge

Stort engagement i forhold til skolens featureuge fra både elever og forældre.
Det var en rigtig spændende uge med mange kreative indslag og
undervisning.

6. Meddelelser
Formanden:
Intet nyt
Skoleledelsen:
Vi har modtaget tilbud om ekstra uddannelse af pionerer i entreprenørskab
og en leder på et diplommodul i innovation. Begge tilbud er vi glade for – og
er sikre på, at de vil komme skolens organisation til gode.
Vi har fået godkendt ansøgning om deltagelse i projekt med Win 8 tablets til
Hjørnehuset. Projektet sættes i gang i dette skoleår.
Vi har fået tilbagemelding fra Arnborg og Højgaard Skoler om deltagelse i
projekt om tidlig sprogstart. Begge skoler positive. Vi skal have flere
drøftelser på lederplan og fået planlagt forløbet.
Personalet:
RP håber, at konflikten lander, så alle parter kommer tilbage og kan
fortsætte arbejdet. Den faglige kamp kører på gaden - og forhåbentlig ikke
på lærerværelset.
7. Eventuelt
Martin og de øvrige forældre bemærkede, at eleverne var glade for
alsidigheden i featureugen med mange aktiviteter og spændende foredrag.
Næste møde afholdes mandag den 13. maj kl. 17.00-20.00.
Claus Wandall
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