Referat af skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2013
Deltagere:

Eva Schultze, Martin Toudal, Ole Nørholm, Thomas
Eriksen, Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk, Jørgen
Rolander, Lillian Krarup, Hanne Lolholm, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.

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 drøftelse
Fremtidsvisionært byggeri på Lind Skole:
Vi har på Lind Skole en stor udfordring i forhold til at have plads til alle
elever. I det kommende skoleår råder vi over 33 klasselokaler og har behov
for 35 lokaler. Vi løser udfordringen ved at inddrage faglokaler som
klasselokaler.
I fremtiden står vi over for endnu større udfordringer, idet det ser ud til, at vi
bliver 4-5 sporet i de ældste klasser.
Vi kommer til at mangle mindst 8 klasselokaler samt 5-6 faglokaler, der
matcher nutidens krav til et læringsrum.
Faglokaler, som vi mangler:
-billedkunst
-natur/teknik
-håndværk og design
-biologilokale?
-kombinations N/T -F/K-BIO

4. Til drøftelse
Folkeskolereform – Hvad ved vi dags dato?
Reformen træder i kraft 1. august 2016, som det ser ud lige nu. Der presses
på politisk niveau for at få sat indholdet i reformen i gang tidligere. Vi
afventer endvidere lokale politiske drøftelser.
Det bliver vigtigt at få skabt fora på Lind Skole, hvor vi får landet og drøftet
reformens indhold - og det bliver af stor betydning, at vi sammen finder en
vej til hvordan vi lokalt implementerer reformen.
Nogle af reformens hovedpunkter:
-mere motion og bevægelse ca. 1 lektion på 45 min. om dagen.
-lektiecafè og tid til fordybelse
-nye navne på fag bl.a. madkundskab
-idræt som udtræksfag
-engelsk fra 1. kl.
-tysk/fransk fra 5. kl.
-mulighed for 3. fremmedsprog fra 7. kl.
-øget mulighed for holddeling
-kompetenceudvikling af lærerne, så de får linjefagskompetencer
Reformen kræver stor inddragelse af skolebestyrelse, medarbejdere og
forældre. Det handler om at finde ud af bl.a. hvordan lektionslængden skal
være på Lind Skole i forhold til at opfylde reformens intentioner.
Hvilke muligheder giver flere dansk og matematiktimer i forhold
differentiering og holddeling?
Hvordan får vi som skole inddraget medarbejderne, så de kan frisætte
tænkningen i forhold til den ny reform, så man slipper den traditionelle
måde at tænke skole på?
Lærerne er usikre på hvad reformen bringer med sig af muligheder!
SB vil definere hvordan processen om hvordan tankegangen i reformen kan
sættes i gang - når der ligger mere konkrete informationer klar efter
sommerferien. Her afventer vi bl.a. de lokale politiske drøftelser.

5. Til orientering

Rigets tilstand:
Inklusionspædagog
4 pædagoger kommer til samtale på torsdag den 13. juni 2013 til en
deltidsstilling. Der har været et meget flot ansøgerfelt.
Organisering på Lind Skole
Ledelsen drøfter organiseringsformen i forhold til Lind Skoles ny
organisation med medarbejderne onsdag den 19. juni 2013.
Nye elever
Vi får en inklusionsudfordring i næste skoleår. Vi fortsætter med
inklusionspædagogerne og det arbejde som er startet op.
Comenius
Lind Skole har fået en godkendt ansøgningen om en Comeniusassistent i
næste skoleår. Det bliver en færdiguddannet tyrkisk lærer, der bl.a. kan
undervise i matematik og engelsk. Vi arbejder på at finde bopæl mv.
Læreren skal være her fra 1. september og resten af skoleåret. Lillian Krarup
har stået for ansøgningen, som vi er glade for bærer frugt.
Besøg fra Vejle Kommune
LN og CW har haft besøg fra Vejle Kommune for at fortælle om skolens
organisation, LP, ressourcecenter og PLC. Det var spændende at blive
udfordret med interesse og spørgsmål fra andre.
Lærere
5 lærere ansat. Den ene på halv tid. Alle lærerne skal arbejde i skolens
linjeklasser. Alle er meget kompetente - og vi glæder os til samarbejdet.
Økonomi
Overskuddet fra sidste år er frigivet. Midlerne fra lock-out-perioden bliver på
skoleområdet.
6. Meddelelser
Formanden:
Skal SB være medlem af ”Skole og forældre”? Erik og Ole har set på
materiale og tilbud fra foreningen. Punktet tages op næste skoleår.
Samrådsmøde er aflyst næste torsdag. LN er kommet med i FU. Det er
dejligt, at Lind Skole er repræsenteret i flere organer i kommunen.

Der skal laves ny konstituering i SB efter sommerferien.
Erik kommer op til dimensionsfesten. Erik taler efter LN.
Skoleledelsen:
Ikke flere punkter
Personalet:
Er i gang med at planlægge næste skoleår.
7. Eventuelt
Principperne for skolerejser tages op i SB igen til efteråret.
Claus Wandall
120613

