Skolebestyrelsen ved Lind Skole har ordet.
Af: Erik Falk

Skole året 2013/2014 er netop skudt i gang, alle de nye ansigter på skolen er dejligt at møde. Der er startet
nye poder i 0 kl. de har med sikkerhed glædet sig, til deres nye verden. Vi har en række nye medarbejdere
der er startet, til alle nye og gamle forældre velkommen tilbage efter en herlig sommer.
Vi i bestyrelsen har holdt det første møde i skoleåret 2013/14, vi startede med en enkle dagsorden på det
første møde, den kan ses under referater, men som altid fik vi en god dialog omkring tingene, så tiden gik.
Vi ser frem på et skole år, med mange udfordringer, Lind Skole vokser, som mange har bemærket. Vi
arbejder i skrivende stund med at påvirke, vore kære byråd, i at se på de udfordringer det giver.
Vi arbejder med en skolereform, vi har alle sammen set politikerne fra København, stå frem og fortælle om
alt det gode der skal ske i folkeskolen i fremtiden, meget af det overordene er fastsat, men vi mangler
stadig rigtigt mange politiske beslutninger her lokalt i kommunen, for vi rigtigt kan komme i arbejdstøjet, på
Lind skole, for at virkeligheds gøre fremtidens skole.
Vi starter ud med et møde/forsamling mellem skolebestyrelsen/ledelsen/lærerenen på Lind skole mødes til
en visions debat. Her vil vi have alle gode, skæve, elegante, udviklingerne visioner på bordet, her vil vi
virkeliggøre den snak København har haft.
Jeg glæder mig til denne aften, hvor jeg med sikkerhed bliver grebet af dialogen mellem alle de dejlige
mennesker der vil gøre Lind Skole til det bedste og mest udviklende, sted i verden, for vores børn.
Når vi er lidt længere i processen har vi også et overblik over hvordan den proces i forhold til alle forældre
kommer til at forløbe, netop I forældre besidder jo en masse kompetencer, det er mega spændende at få i
spil i forhold til denne skolereform, der forløber. Der skal nok komme mere information og dialog.
Skoleåret 2013/14 indeholder jo også et valg til bestyrelsen, der er 4 medlemmer på valg, nogle fortsætter,
andre har valgt at stoppe, vi skal alle sikre en så bred bestyrelse som overhovedet muligt, men der skal vi
bruge alle gode kræfter, JERES SKOLE HAR OGSÅ BRUG FOR DIG !!.
Håber alle nyder eftersommeren og på genhør.
// Erik Falk, Herning den 26 August 2013.

