Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 31. august 2011
Kl. 17.00
Deltagere

Punkt 1

Ole Nørholm, Jesper Nørgaard, Erik
Afbud:
Falk, Eva Schultze, Thomas Eriksen,
Dorte Ahle, Martin Toudal 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”

Punkt 2

Godkendelse af referat fra sidste
møde

Punkt 3

Skal Lind Skole tilbyde linjevalg på
ældste trin?
Konsulent Thomas Binderup deltager i
mødet. Vi ønsker en drøftelse af emnet
for at være i stand til at træffe en kvalificeret beslutning.

Til beslutning

Punkt 4

Kvalitetsrapport.
Skolen skal udarbejde en kvalitetsrapport inden d. 16. sept. Skolebestyrelsen
skal have mulighed for at drøfte indholdet og i ét af punkterne skal bestyrelsen afgive en kommentar – hvordan
tackler vi dette?

Til drøftelse

Punkt 5

Henvendelse.
Bestyrelsen har modtaget en skrivelse
fra mellemste trin (bilag).
Der ønskes en drøftelse af skrivelsen
samt en tilbagemelding til mellemtrinnet.
Principper
Skolebestyrelsen skal i gang med at
udarbejde principper for flere områder.
Forslag vedhæftes som bilag og oplæg
til drøftelse.

Til drøftelse

Punkt 6

Til drøftelse

Jesper Nørgård
Elevrådet (Ikke valgt endnu)

Der tilføjes et nyt punkt
3.a vedr. kontaktklasser
for sb. medlemmer.
Thomas Eriksen skriver
indlæg om sb. møde tilhjemmesiden.
Ok.
Det besluttes at vi skal arbejde videre med at undersøge muligheden for at
oprette ”linjevalg” for
skolens ældste elever. Der
igangsættes en proces i
samarbejde med Thomas
Binderup, SB, skolens ledelse og medarbejdere.
LN sender kvalitetsrapporten ud hurtigst muligt
til ”kommentering”.
Deadline for input og
kommentarer er mandag
d. 12. sept.
Dorte Ahle skriver skolebestyrelsen kommentar til
kvalitetsrapporten.
Sb. drøfter henvendelsen
fra mellemtrinnet. Erik
Falk skriver et svar til
mellemtrinnet.

HL udarbejder en oversigt
over diverse principper.
Der skal også laves en
oversigt over hvornår sb.
skal revidere de enkelte
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Punkt 7

Meddelelser:
- Formanden
- Skoleledelsen
- Personalet
- Elevrådet

Punkt 9

EVT.

principper.
Ved næste bestyrelsesmøde behandles udkast til
princip nr. 6,8 og 9.
Formanden: Intet
Skoleledelsen: Forældre
har efterspurgt køleskabe
til madpakkeopbevaring.
Skolen har indført ”teaterringning”. Orientering om
langtidssygemeldt medarbejder. Dagligdagen med
elever og forældre fra 2
nye fødeskoler har meldt
sig.
Personalet: LP opstart og
møder kører fint. I flere
klasser kan det mærkes at
vi har fået elever med ”ny
kultur” i forhold til skolegangen.
Elevrådet: Intet
Intet.

