Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 26.oktober 2011
Kl. 17.00
Ole Nørholm, Jesper Nørgaard, Erik
Falk, Eva Schultze, Thomas Eriksen,
Martin Toudal, Dorte Ahle, Lillian
Krarup Kristensen, Jørgen Rolander,
Hanne Lolholm, Carsten Nielsen, Lisbeth Noe
Elevråd: Formand og næstformand
Godkendelse af dagsorden
Herunder valg af mødeleder og ”Skolebestyrelsen har ordet”
Godkendelse af referat fra sidste
møde

Afbud:

Punkt 3

Konstituering af skolebestyrelsen.

Til beslutning

Punkt 4

Principper
Skolestart, nye elever i klasser samt
sammenlægning/deling i klasser

Til beslutning

Punkt 5

Principper
Samarbejde mellem skole og hjem
Elevernes udbytte af undervisningen

Til drøftelse

Punkt 6

Meddelelser:
- Formanden
- Skoleledelsen
- Personalet
- Elevrådet

Til orientering

Deltagere

Punkt 1

Punkt 2

Jesper Nørgård

Dagsorden godkendes.
DA: Ordstyrer
MT: SB har ordet
Referatet godkendes.
Erik Falk fortsætter som
formand og Dorte Ahle
som næstformand.
Kommentarer til principperne fra MED udvalget
og pr. drøftes og den endelige udformning af
principperne besluttes.
Udkastet til principperne
drøftes og kommentarerne
tilføjes. Herfter skal de
drøftes i MED udvalg og
pr.
Formanden: Intet
Skoleledelsen: Inden for
den næste uge får vi besøg af kommende 7. klasser fra Arnborg og Højgårdskolen, kommende
0.klasses forældre og
kommende 7. klasses forældre. Lind Skole har opslået et barselvikariat.
Specialklassen SkoleGården skal have lokaler på
Lind Skole fra 2012.
Personalet: Mellemste
trin og ældste trin har afprøvet nye aktiviteter på
Trim dagen.
Elevrådet: Det nye elevråd arbejder på at blive
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Punkt 7

Udvalg
Skulle der være tid, er der her mulighed for at arbejde lidt tid i de 2 udvalg.

Punkt 8

EVT.

Til drøftelse

mere ”synlige” for alle
skolens elever. De har
købt opslagstavler hvor
der skal hænge referater
og nyt omkring Skadesbarometeret. Elevrådet vil
hænge kasser op på skolen, hvor eleverne kan
skrive forslag til evt. indsatsområder for elevrådet.
Elevrådets referater bliver
lagt på hjemmesiden og
der bliver udskrevet en
logo konkurrence blandt
skolen elever.
Repræsentanterne i pauseudvalget vil mødes separat. Udvalget vedr. linjer på ældste trin: LN
sender liste ud til SB med
datoer til de skolebesøg
der skal finde sted i november måned.
Det aftales at skolebestyrelsens medlemmer sørger
for at de internt læser korrektur på de ”skriv”, der
skal gå ud af huset.

