Referat af skolebestyrelsesmøde den 13. maj 2013
Deltagere:

Eva Schultze, Martin Toudal, Ole Nørholm, Thomas
Eriksen Jørgen Rolander, Hanne Lolholm, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.

Fraværende:

Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk

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

Ole
Erik

Vigtigt at vi får skrevet nyt på hjemmesiden fra SB.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Til orientering
AKT- og inklusionsarbejde på Lind Skole:
Trine (AKT-koordinator), Jena (AKT-vejleder):
Adfærd
Kontaktform
Trivsel
Teamet arbejder med både individer og grupper (klasser). Teamet ser meget
på kontekster omkring barnet. Hjælp kan rekvireres, når fx en klasse eller et
barn er kommet i vanskeligheder. Teamet arbejder med at skabe en tryg
ramme omkring indsatsen. Teamet har eget AKT-lokale, hvor rammerne er
hyggelige.
I samarbejde med klassens lærere udarbejdes der en handleplan. Der
udarbejdes en status midtvejs i AKT-forløbet. Afslutningsvis laves der en
opfølgning med skitsering af fremtidige handlinger.
Der laves endvidere forløb for grupper eller klasser, det kan handle om det

sociale miljø, klikedannelser, manglende tolerance eller undervisningsmiljø.
AKT-teamet har fokus på at arbejde forebyggende. De har netop lavet et
forløb med 0. kl., hvor lærerne fik mulighed for at se eleverne i nye
sammenhænge.
I forbindelse med forløb for enkeltelever kontaktes hjemmet.
AKT-teamet har også fokus på mobning. Teamet kan gå ind og fungere som
sparringspartnere med klassens lærere. Her giver AKT-teamet
forældreinformation, laver individuelle samtaler, udvælger fokuspunkter i
samarbejde med klasselærer/klasseteam. I forbindelse med dette laves
yderligere individuelle samtaler, gruppe-/klassesamtaler. Endelig laves en
aftale/kontrakt. Aftalen præsenteres på et forældremøde. Opfølgning er
vigtig i forlængelse af et AKT-forløb.
Endvidere har AKT-teamet fokus på vejledning af kolleger.
Der findes ikke en opskrift på hvordan en klasse eller elev skal tackles. Her
ser AKT-teamet sig som vigtige vejledere i at skabe passende forstyrrelser.
I år har Lind Skole lavet et forsøg med inklusionslærere. Her har der været
fokus på elever på ældste trin. Timeforbruget har været 2 x 2 lektioner om
ugen. Opgaverne har været samtaler med skoletrætte elever med fokus på
motivation, skabe struktur i forhold til mødetid, lektier og undervisningen,
individuel differentieret undervisning.
Inklusionspædagog, Dorte Bennedsgaard:
Inklusionspædagogernes opgave er at være anerkendende og have fokus på
det barnet kan - og hvad det kan præstere i fællesskab. Fokus på hvordan
der arbejdes mod en faglig, personlig og social udvikling.
Inklusionspædagogerne er tovholdere i processen omkring det enkelte barn
– i den forbindelse laver de sparring med kolleger. Et andet formål er at
udbrede kendskabet om elever med diagnoser og særlige behov.
Dorte fremviste nogle af de pædagogiske redskaber, som hun og hendes
kollega, Pernille Krog arbejder med i forhold til de enkeltinkluderede elever.

4. Til orientering
Genlæsning af timer efter lock-out-perioden
Lind Skole skal have genlæst nogle timer, som faldt ud i forbindelse med
lock-out-perioden. HL havde lavet en oversigt, som viste hvilke timer, der
skal genlæses i de tre blokke; den naturfaglige, praktisk-musiske og
humanistiske.
Forvaltningen har givet lov til, at de lektioner der skal indhentes fra 1.-3. kl.
kan genlæses i kommende skoleår.
4. og 5. årgang mangler også nogle få timer, som skal genlæses i næste
skoleår. Det drejer sig om den praktisk-musiske blok.
6. årgang skal have genlæst timerne i indeværende skoleår. Det drejer sig
om den praktisk-musiske og naturfaglige blok samt historie.
På 7.-9. klassetrin er der ikke timer, som skal genlæses. Lærerne bytter
rundt indbyrdes, så prøvefagene tilgodeses i den sidste skoleperiode.
Status på lektioner der skal genlæses skal kommunikeres ud!
5. Til orientering
Rigets tilstand:
Fagfordeling
Lærerne er tilbage. De er meget ansvarlige og arbejder i højt tempo. Det er
dog vanskeligt at nå at indhente 4 ugers arbejde. Kontoret er også bag ud i
forhold til skoleårets planlægning, idet den skal foregå i dialog med
medarbejderne. Da de ikke har været her, så er det først nu, at vi har
mulighed for at tage dialogen.
Fagfordelingen er i gang. Den foregik den første arbejdsdag efter lock-outperioden. Vi planlægger nu med de personer, som vi har i huset. Endvidere
skal vi have ansat 3-4 lærere.
Ansættelsesrunde skal i gang i næste uge. Samtaler er planlagt til onsdag
den 22. maj 2013. Ole kan deltage i samtaler sammen med LK og RP og
ledelsen. Thomas deltager om aftenen.

Udearealer
Gruppen har været samlet 2 gange. Der skal nu bydes folk ind, der kan give
sparring til gruppen.
Renovering
Gymnastiksal og toiletter er i fuld gang. Hjemkundskabslokale forventes klar
efter sommerferien. Arbejdes her sættes i gang primo juni.
Skoletilsyn
Skolesynsmidler er blevet fordelt. Lind Skole har fået midler til træfældning
og belægning i to bede. Endvidere til nogle synlige betonkanter der skulle
dækkes af.
Lokalemangel
I næste skoleår har vi mangel på minimum et lokale. Vi afventer en
tilbagemelding fra forvaltningen.
FSA-prøver
Prøverne er gået i gang i dag, lidt forsinket. De mundtlige prøver afvikles
efter planen.
Tidlig sprogstart
Vi har fået en gruppe fra Lind Skole, som arbejder videre med tidlig
sprogstart. Projektet skydes i gang med et nyt møde med lederdeltagelse i
august.
6. Meddelelser
Formanden:
Intet nyt
Skoleledelsen:
Ikke flere punkter
Personalet:
Skolen er heldigvis oppe i fulde omdrejninger. Dejligt at se elever og kolleger
igen. Der er lige nu gang i planlægningen af sidste skoledag for 9. årgang.
7. Eventuelt
Næste møde afholdes den 11. juni 2013 kl. 17.00-20.00
Claus Wandall
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