Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Referat d. 27. Sep. 2011
Kl. 17.00
Deltagere

Punkt 1

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”

Afbud:

Jesper Nørgård, Jørgen
Rolander, Thomas Eriksen, Elevrådet

Dagsorden godkendes.
Erik Falk laver skrivelsen:
SB har ordet til hjemmesiden
OK.

Punkt 2

Godkendelse af referat fra sidste
møde

Punkt 3

Principper
No. 6/8/9

Til beslutning

Punkt 4

Budget/Økonomi

Til drøftelse

Punkt 5

Fritidshjemmet/bygninger
Skal bestyrelsen skrive et brev til
kommunen omkring husleje, desuden
ang. bygningsvedligehold.

Til drøftelse

Punkt 6

Forældremøder.
Eva har et oplæg til debat omkring ledelsens eventuelle deltagelse på forældremøder.

Til drøftelse

Punkt 7

Meddelelser:
- Formanden
- Skoleledelsen
- Personalet

Principper for skolestart,
nye elever i klassen samt
deling og sammenlægning
af klasser drøftes og når
ændringsforslagene er tilføjet sendes forslagene
videre til behandling i
MED udvalg og PR.
Hanne Lolholm orienterer
om status på løn og drift.
Det forventes at Lind
Skoles økonomi er i balance ultimo dec. 2011
Det besluttes at SB udarbejder en skrivelse til
”kommunen” for at gøre
opmærksom på at Lind
Skole ikke får tilført ressourcer til vedligehold og
drift fra Lind Fritidscenter. HL og Dorte Ahle laver en skrivelse.
Forslaget drøftes og det
besluttes at fremægge forslaget i PR regi og høre
medarbejdernes synspunkter.
Formanden: EF har deltaget i et samrådsmøde
vedr. udkast til ny struktur
på dagtilbudsområdet.
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Elevrådet

Punkt 8

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

Punkt 9

EVT.

Til drøftelse

Skoleledelsen: Skolens
omsorgsplan har fungeret
fint i forbindelse med et
dødsfald blandt en af elevernes forældre. Der er
endnu ikke planer for
hvornår langtidssygemeldt medarbejder vender
tilbage. En lærer i indskolingen skal på barsel i dec.
Der arbejdes på at ansætte
en barselsvikar.
Personale: 23 medarbejdere har været på en god
”social” tur til London i
weekenden
Elevrådet: Intet
Punktet udskydes til næste møde.
Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag d. 10. oktober for
at udarbejde et høringssvar vedr. økonomisk omfordeling

