Skolebestyrelsen har ordet - juni 2014
Skoleåret går på hæld - juni er tid for eksamen og afslutning af skoleåret - og dermed slutter også en
skolebestyrelsesperiode for en del af os forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt og
startede op med bestyrelsesarbejdet for fire år siden.
Det er rigtig dejligt at kunne se tilbage på de resultater, som vi har været med til at skabe i løbet af
perioden. For mit eget vedkommende har det været vigtigt at være med til at sikre et godt samarbejde
mellem Lind Skole og de mindre skoler, hvorfra der kommer elever til Lind Skole, når de unge skal i
overbygningen. Desuden synes jeg, at Lind Skoles linjeopdelte overbygning er en stor gevinst for
læringsmiljøet i de største klasser. Linjetimerne giver mulighed for at kunne arbejde mere
projektorienteret indenfor de pågældende fagområder. Bestyrelsens evaluering er, at linjeopdelingen
har været med til at give mere motiverede elever, som arbejder med de emner, de interesserer sig for.
Så godt som alle ønsker er blevet tilgodeset i forbindelse med klasseinddelingerne på de to årgange,
som p.t. har linjer. Næste år vil alle tre spor på overbygningen have linjer, og også den kommende
syvende klasses ønsker er blevet flot tilgodeset i forbindelse med klassedannelsen.
Bestyrelsesarbejdet har i år været præget af forberedelse i forbindelse med den nye skolereform.
Forandringerne ses på skolen, da det har været nødvendigt at rokere lidt om, således at lærerne nu får
arbejdspladser på skolen. Endvidere har enkelte principper været til behandling igen, pga. de
ændringer, som skolereformen medfører, og rammerne er nu tilpasset de nye forhold. Reformen giver
mulighed for et tættere samarbejde i lokalsamfundet, hvilket ses i påbegyndt samarbejde mellem Lind
Skole og foreninger i Lind. Også i bestyrelsesarbejdet er der mulighed for et øget samarbejde med
virksomheder og/eller foreninger i lokalsamfundet.
Når en del af bestyrelsen nu holder, er det rigtig godt at vide, at nye forældre er klar til at tage over og
arbejde for, at børnene får gode og trygge rammer i et godt læringsmiljø på Lind Skole. Det er meget
positivt, at der i år har været så stor interesse for dette vigtige arbejde, hvilket udmøntede sig i, at der
blev afholdt valg, og at en ny flok forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer nu er klar til
bestyrelsesarbejdet fra næste skoleår.
Rigtig god sommer til alle og god arbejdslyst til den nye bestyrelse i de kommende skoleår.
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