Skolebestyrelsen har ordet.

Tiden går, og den går stærkt også for stærkt mange gange, det må jeg sande.
Vi har haft valg til den kommende skolebestyrelse som tiltræder i August 2012. Det var en blandet
oplevelse, må jeg erkende. Vi havde forsøgt at gøre lidt ud af det med information på intra. Men da vi holdt
valgaften kom der 5 personer. De var ivrige for at høre sang og musik som vi havde lokket med, desværre
måtte vi aflyse musikken, så folk blev lidt skuffet. Men fanen blev holdt højt og valgmødet blev gennemført.
Det blev dog ikke til en masse opstilling af kandidater. I dagene efter valgaftenen arbejde vi på at få de
kandidater vi havde brug for og det lykkedes. Vi kan sove roligt om natten igen. Skolebestyrelse for Lind
Skole har også en sammensætning efter sommerferien.
Dog må vi erkende at ved det næste valg, skal der ske noget, hvad, det ved jeg ikke men vi skal måske gribe
det anderledes an, eller springe en bombe for vi skal have lidt flere op at sofaen. Vi kan altid bruge input til
hvordan dette gøres, vi er tros alt Hernings største skole. Måske er der bare fordi det går faktisk ret okay på
vores skole, eleverne trives og der er ikke de store problemer, tja jeg ved det ikke.
Ved sidste bestyrelsesmøde havde vi en super dialog omkring musik profilen på skolen, der gøres en rigtigt
godt stykke arbejde, af lærestablen omkring musik, men de har overskud til mere, fedt. De vil gerne
søsætte flere spændende projekter. Vi i skolebestyrelsen hørte og læste med den største begejstring
omkring de kommende tiltag og kan kun give den bedste anbefaling om at der arbejdes videre med disse
tiltag.
Efter sommerferien starter vi de nye linjer op i overbygningen. Vi har fuldt arbejdet og glæder os til at få
feedback på disse tiltag. Verden ændre sig og folkeskolen skal følge med, det betyder vi kommer til at se
mange nye tiltag i det kommende år. Linjer som vi starter op et blot et af disse nye tiltag, pt. har vi ikke
flere eller andre på beddingen med jeg har en fornemmels for at det skal nok komme. Nu vil vi følge
udviklingen med disse linjer i første omgang. Eleverne har modtaget det rigtigt fint og jeg ved de har
modtaget det rigtigt godt og har også hørt de glæder sig, det er dejligt.
Vi har arbejdet lidt omkring vore udeområder, de trænger til en kærlig hånd. Men det har vist sig at drift
afdelingen ved kommunen ikke lige har helt styr på hvornår, hvordan med hensyn til vedligehold. Vi følger
op på det og der skulle gerne ske noget i den kommende tid.
Mange hilsner
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