Referat af skolebestyrelsesmøde den 26. januar 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Rikke Lerche, Laura Bircherod Bentzen (elevrådet), Patrick Thimm Sørensen (elevrådet), Ole Falstie, Marianne
Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Lars Vistisen, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moos Kamp og Erik
Falk
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Ole
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Ole deltager i samrådsmøde den 28. jan. Her skal specialområdet drøftes. På
mødet er der endvidere konfirmationsforberedelse og fritagelse i forbindelse
med musik og idræt på dagsordenen jf. Folkeskolelovens §33, st. 9.
Ledelsen:
Der blev afholdt et spændende arrangement på Lind Plejecenter med deltagelse af en 3. kl. og 6. årg. med henholdsvis sang og mad. Det var en stor
succes. Der var lagt meget arbejde i arrangementet af Belinda Hornshøj med
optræden af hendes klasse. William Hansen, der er involveret i projektet
”Cool Beans” sammen med 6. årg. og Lind Plejecenter lavede sammen med
eleverne 800 snitter til arrangementet. Pædagogisk leder i grundskolen, Ulla
Berg har etableret samarbejdet med Lind Plejecenter, der har vist sig udbytterigt for alle parter.
Fællesmødet med de øvrige skoler i området Læringscenter Syd og Højgaardsskolen er blevet aflyst pga. sygdom i de øvrige skoleledelser. Vi afventer nyt fællesmøde indtil alle er oppe i gear igen.
CW orienterede om kommende 7. årgang og de aktiviteter der knytter sig til
dette. Der er udarbejdet folder, afholdes elev- og forældremøder, besøg på
alle skoler af 3 lærere fra linjerne, afholdes aktivitetsdag og andre ting, der
letter overgangen fra grundskole til udskoling på Lind Skole.

Personalet:
I både grundskolen og udskolingen er der lærerpraktikanter i 6 uger.
Vi nærmer os ”Uge 6”, hvor der står seksualundervisning på skemaet for en
del klasser på Lind Skole.
Elevrådet:
Der har været afholdt ”bamsedag” for indskolingen. Det har været godt i forhold til indskolingen. OF bemærkede, at der var en god fornyelse omkring
arrangementet.
Der arbejdes på hockeydag og galla for 9. årg.
Elevrådet er bevidste om, at de skal tænke på hvor meget de er fraværende
fra undervisningen. Lige nu tager de som regel tid fra morgenbåndene. LN
bemærker, at fravær fra undervisningen skal være initieret af elevrådets
kontaktlærer.
4. Til beslutning
Udarbejdelse af høringssvar vedr. inklusionsstrategi.
Der er udarbejdet høringssvar, som blev gennemgået af SB.
I forbindelse med børn i udsatte positioner vil det give god mening at kunne
hente hjælp fra CBL til at hjælpe med at italesætte de udfordringer på forældremøder. Specielt hvis forældrene selv har vanskeligt ved at gøre dette.
Dette kunne være en autismekonsulent eller èn der arbejder med hørehæmmede.
Vi er gået over i en konsultativ viden, der er sket en sket en foregribende
indsats i miljøet. Det betyder også et paradigmeskifte fra individet til fællesskabet. Forældre skal klædes på til at blive en del af fællesskabet.
Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør om det kan inkluderes, det er en egenskab ved fællesskabet.
Det kan give god mening, at der er klare retningslinjer i forhold til inklusionen.
5. Til drøftelse
Gennemgang af kvalitetsrapporten og udviklingsplanen. SB`s kommentarer til
dette.
SB tager kvalitetsrapporten og udviklingsplanen til efterretning.
6. Til orientering
Konfirmationsundervisning i det kommende skoleår.

Her er begge parter udfordret af nogle strukturer. CW og Bo Meldgaard (skolechef) mødes med præsterne og provsten ultimo februar.
7. Til drøftelse
Skal Lind området have fælles principper for inklusion?
Der har været nogle drøftelser med områdets skoler og institutioner omkring
en fælles inklusionsstrategi. SB mener, at det giver god mening at arbejde
videre med dette. SB deltager gerne i arbejdet.
8. Til drøftelse
Skolebestyrelsesvalg
SB`s opgave bliver at rekruttere. SB`s repræsentanter: Brian, Ole, Erik og
Jesper. CW er ansvarlig fra skolens ledelse i forhold til skolebestyrelsesvalget.
På valg:
Erik (modtager ikke genvalg) og Lars Vistisen.
Den 3. kandidat i år skal findes mellem Rikke, Jesper, Maria og Brian. Der
er ikke besluttet noget herom på forhånd.
9. Til drøftelse
100 års jubilæum - fastsættelse af dato og evt. sted
Jubilæet fastsættes til lørdag den 12. nov. 2016.
”Den store klassefest” - Hanne Lolholm, Lene Venø og SB-repræsentant er
ansvarlige for denne del af festlighederne.
-der er plads til ca. 1500-2000 personer i Lind Hallerne.
Personalet har lavet brainstorm på ideer til jubilæet, som der arbejdes videre
med i styregruppen.
Ulla Berg er ansvarlig for elevinddragelsen i forbindelse med jubilæet.
LN har det formelle ansvar for dagen. Det handler bl.a. hvem der skal deltage fra ”det officielle Herning”. Der skal laves kriterier for hvem der kan deltage.
Styregruppen for Lind Skoles 100 års jubilæum kommer med et oplæg, der
skal samstemmes med SB.
10. Til orientering
”Rigets tilstand”
Ledelse:
LN orienterede om personalesager.

Jens Peder Jensen fortsætter i nuværende skema frem til foråret, hvorefter
han overtager andet vikariat.
Der var aflevering på byggeriet den 25. januar 2016. Der er givet en 2 ugers
frist til entreprenøren til at få udbedret disse.
Afdelingerne har arbejdet med kultur omkring de nye rammer.
Der er lavet aftale med fritidsordningen omkring fælles kultur.
Restmidler fra byggeriet er ved at blive disponeret.
11. Eventuelt
Claus Wandall
270116

