Skolebestyrelsen har ordet - September 2013
Her kommer et par ord om de mest aktuelle emner i skolebestyrelsen i øjeblikket.

Udearealer
Der er kommet to interessante forslag fra forskellige leverandører til projektet ’Det Ydre Rum’.
Bestyrelsen er enige om, hvordan udvalget skal gå videre i projektet, og hvor mange midler der
sættes af til det.
Skolerejser
Lind Skoles princip for skolerejser og elevaktiviteter er blevet drøftet, og der er foreslået en
udvidelse i forhold til de nye linjer på ældste trin. Samtidig er der sat beløb på den frivillige
forældrebetaling.
Der er både muligheder og udfordringer ved at skolerejser kan finansieres delvist ved frivillig
forældrebetaling. På sidste møde behandlede vi en henvendelse fra en forælder angående dette.
Budget 2014
Det seneste høringssvar, kommunen bad om, drejede sig om budgetoplægget for 2014.
Svaret kom til at handle meget om den pladsmangel, vi oplever på skolen.
For nylig fik vi så den glædelige nyhed, at der er bevilget penge til udvidelse af skolen !
Folkeskolereform
Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte og vurdere det rigtige tidspunkt for et fællesmøde om
mulighederne i den nye reform. Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål, og noget peger i
retning af, at vi måske har mindre frihedsgrad til at tænke nyt, end vi håbende på.
Byrådet har dog siden været hurtige til at komme med de første udmeldinger, så vi gør klar til
temaaften om reformen i starten af oktober.
Det er i situationer som denne, at man virkelig oplever, hvordan ledelsen på en skole ofte er
underlagt helt andre vilkår og betingelser, end man som ansat i det private erhvervsliv er vant til.
Det kan være ret vanskeligt som udefra kommende helt at forstå og respektere de mekanismer,
den organisation og den kultur, som kendetegner en folkeskole.
Vi lærer noget hver dag – det er derfor jeg synes, det er så interessant at være i skolebestyrelsen.
Elevråd
Vi glæder os meget til at få repræsentanter fra elevrådet med på de næste møder i
skolebestyrelsen. Der er mange emner, hvor det er vigtigt også at få elevernes synsvinkel med.
Vi savnede eleverne ved møderne sidste år, men håber på en ny start nu i år.
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