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Til
Bestyrelsen på Arnborg Skole
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Højgårdskolen
Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning
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Lind den 16. januar 2013

Referat fra fællesbestyrelsesmøde på Højgårdskolen, Ingridsvej 2, Lind
Onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.00. – 21.30 på Lærerværelset
Dagsorden:
1. Evaluering af samarbejdsaftalen.
Eventuelt spørgeskema a la´termometerundersøgelse?
Hvordan finder vi ud af hvordan det har været?
Alle 3 skoler er generelt godt tilfredse med aftalen - ingen tilføjelser, derfor er samarbejdsplanen godkendt af alle bestyrelser.

2. Hvad optager skolerne lige nu?
- Arnborg: Samarbejde med institutionen ABC-Tusindefryd. IT- og medieplan fremlagt.
-

Lind: Meget optaget af linjerne, som blev startet op sidste år i overbygningen.
Spændende arbejde som har givet stort udbytte. Ny mand i ledelsen Claus Wandall - som er souschef og pæd. leder. Musical et nyt tiltag fra næste skoleår. Fokus
på Lind skoles ude arealer - de er for kedelige og der er sat innovative processer i
gang. Modtaget penge til indvendig vedligehold. LP- hvordan bliver indsatsområdet gjort synligt, Ny læreraftale bliver debatteret meget på skolen.

-

Højgårdskolen: Entreprenørskab et af årets indsatsområder. 4. år som LP skole,
Læsepolitik udarbejdet, Inklusion - hvilke børn har vi fokus på? Skolebestyrelsen
arbejder med profilering, trafikpolitik, inklusion m.m.

3. Inklusion – hvordan understøtter bestyrelserne dette arbejde?
Opgaven der skal løses – fordele og ulemper:
Debat:
- hvad er inklusion?
- informationsniveauet skal være højt.
- opdeling i social/faglig/fysisk inklusion.
- opfattes nogle gange bare som et utilpasset barn.

- forældreinddragelse/opbakning alt afgørende.
- skolen skal kunne rumme barnet, men barnet skal også kunne rumme skolen.
- vigtig som forældre at kende hinanden.
- fokus på hvordan familien omtaler skolen/andre børn og forældre i hjemmet.
- tavshedspligt overfor information. Godt hvis forældrene selv fortæller om barnet.
- en udvidelse af normalbegrebet..
- åbenhed om fordele vedr. inklusion.
- vigtigt at formidle hvad målet er.
- stor forskel på åbenhed/kendskab til hinanden i en 0.årg og i en 7. årg.
- skolebestyrelsens indsatsområder formidles gennem forældremøderne.
- på forældremøderne skal der fokus på det at møde nye forældre.

4. Opstilling til skolebestyrelsesvalg på Lind Skole – alle skoler repræsenteret? Skolebestyrelsen
på Lind skole opfordrer meget forældre i 6. årg. på Højgård og Arnborg til at stille op til
valgene på Lind. Aftalt et samarbejde mellem bestyrelserne om ”reklamekampagne” - at
medlemmer fra Lind kommer på besøg i perioden op til valget og fortæller om arbejdet.

5. Aftale næste års møde - må gerne drible uden om EM i håndbold.. Forslag til dato 29/12014.

6. Eventuelt: Intet at bemærke..
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