Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Erik Falk

Dagsorden d. 29. februar 2012
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:

Erik Falk. Jesper Nørgaard, Eva Schultze og
næstformand for elevrådet.

Dagsorden godkendes.
Mødeleder: Martin Toudal. SB har ordet: Dorte
Ahle
Referatet godkendes

Punkt 2

Godkendelse af referat fra sidste
møde

Punkt 3

Opstart af linjer i overbygningen

Til orientering

Punkt 4

Fysiklokalet Lind Skole.
Fysiklokalet kan rumme 24 elever. Vi
får klasser med flere elever. Hvad gør
vi. Ledelsen har haft møde med Sven
Nørgaard.

Til beslutning

SB orienteres om linjerne.
Der var stort fremmøde
ved informationsmødet d.
21. februar. Der er kommet mange gode tilkendegivelser vedr. kommende
linjer på ældste trin.
Skoleledelsen orienterer
SB om en akut problemstilling vedr. kommende
skoleår: De fleste klasser
på ældste trin ser ud til at
have mere end 24 elever i
klassen. Fysiklokalet har
plads til max. 24 elever.
Skal der etableres delehold i den forbindelse er
vi tvunget til at have undervisning til kl. 17:10 tre
dage om ugen og til kl.
14:45 to dage om ugen
næste skoleår. Udgiften til
delehold vil være 653.000
kr. SB sender en ansøgning til Børne- og Familieudvalget, hvor der ansøges om en udvidelse af
fysiklokalet. I ansøgningen tilbyder vi en eventuel forhandlet medfinansiering.
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Punkt 5

Drøftelse af skolens fysiske rammer i Til drøftelse
et fremtidigt perspektiv.

Punkt 6

Meddelelser:
- Formanden
- Skoleledelsen
- Personalet
- Elevrådet

Lind Skole har ”vokseværk” og flere af skolens
faglokaler er nedslidte, vi
mangler klasselokaler på
yngste trin og grupperum
til ældste trin. Vi igangsætter en analyse af skolens behov i et fremtidsperspektiv. SB. medarbejdere og elevrådet skal involveres i processen, som
skal resultere i en konkret
ansøgning til det politiske
niveau. Dette skal være
færdig inden sommerferien.
Formanden: Intet
Skoleledelsen:
- Der pågår pt. en
intern forflyttelsesrunde blandt
lærerne med henblik på at dække
dansk og klasselærerfunktion i
kommende 1. årgang.
- D. 20. april skal
alle skolens medarbejdere deltage i
teambuilding.
Skolen ”lukker”
kl. 12:30.
- D. 28. marts har vi
et foredrag for
skolens medarbejdere med Lars
Mogensen som
skal tale om
kommunikation og
konflikter.
- Det er besluttet at
den ekstra lektion
(45. min) som blev
tildelt i forbindelse
med budget 2012
kan placeres på 8.
eller 9. årgang.
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Punkt 7

Status på valg til SB

Punkt 8

Evt.

Til orientering

Personalet: Vi har trivselsdag d. 1. marts. Eleverne på 7. og 8. årgang
har arrangeret og står for
dagen for eleverne 0.-6.
årgang.
Elevrådet: Intet
Der er valgmøde d.
13. marts på Lind
Skole. SB aftaler at de
skal skrive ud til de
klasser de er kontaktperson for og opfordre
dem til at deltage ved
valgaften samt motivere forældre til at
stille op til SB. Skrivelserne skal laves i
god tid før d. 13.
marts.
Carsten Nielsen opfordres til at finde en
dato og indkalde til
møde vedr. udvalgsarbejdet for pauseområder.
Der etableres et sted
med ”månedens billede” på Torvet.
Der er foredrag d. 6.
marts på Torvet vedr.
Gifted Children.

