Referat af skolebestyrelsesmøde den 19. august 2013
Deltagere:

Eva Schultze, Martin Toudal, Ole Nørholm, Thomas
Eriksen, Mette Linding, Claus Dall, Erik Falk, Lillian
Krarup, Jørgen Rolander, Hanne Lolholm, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder:
Skolebestyrelsen har ordet:

Ole
Erik

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Skolebestyrelsen konstitueres
Erik Falk fortsætter på formandsposten. Næstformand: Ole Nørholm. Den
øvrige skolebestyrelse lover at aflaste med de forestående opgaver.
4. Fotografering af skolebestyrelsens medlemmer
CW sørger for, at der bliver lagt billeder ind af skolebestyrelsens medlemmer
på Skoleporten.
5. Til drøftelse
Gennemgang af folkeskolereformen:
Folkeskolereformen sætter retning på en ny skole.
Reformen har tre overordnede mål:
Folkeskolereformen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de
kan.
For det andet skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater.
For det tredje skal tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes bl.a. gennem
respekt for professionel viden og praksis.

Skolereformen sikrer eleverne i folkeskolen flere timer
Skolereformen sikrer eleverne en mere varieret skoledag
Skolereformen skal sikre det faglige niveau i folkeskolen
Timer på skoleskemaet:
Pr. 1. august 2014 (med lektiehjælp):
30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse,
33 timer i 4.-6. klasse og
35 timer fra 7.-9. klasse
Pr. 1. august 2014 (uden lektiehjælp):
28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse,
30 timer i 4.-6. klasse og
33 timer fra 7.-9. klasse

Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg – 1. august 2016
Ændringer i fagrækken:
•

Alle elever skal have mindst én lektions idræt om dagen à 45 min.

•

Det behøver nødvendigvis ikke være idrætstimer. Det kan også være
en løbetur, boldspil eller i samarbejde med den lokale idrætsforening

•

Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen à 45 min.

•

Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om ugen à 45
min.

•

Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen à 45
min.

•

Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen à 45 min.

•

Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen à 45
min.

•

Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen
à 45 min.

•

Indførelse af 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5. klasse med én
lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen à 45 min.

•

I 8. og 9. klasse går eleverne ned fra fire lektioner i deres andet
fremmedsprog til tre lektioner à 45 min.

•

Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion
om ugen à 45 min.

•

Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner à 45 min. om ugen.
Eleverne kan vælge et tredje fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse.
Det kan være spansk, fransk, tysk eller hvad skolen nu ellers udbyder
af sprog.

•

En ugentlig lektion à 45 min. i geografi flyttes fra 8. klasse til 7.
klasse

•

Håndværk og design er et nyt fag, som erstatter sløjd og håndarbejde

•

Hjemkundskab forandres til madkundskab.

SB`s refleksioner i forbindelse med gennemgangen af reformen:
SB er optaget af, hvad der kan arbejdes med nu i forhold til reformen.
SB er interesseret i, hvordan den organiserer sig i forhold til processen hen
mod reformen.
SB opfordrer til en temaaften for medarbejdere og forældre!
SB afventer en lang række politiske beslutninger.
Vigtigt med medejerskab hos personalet.
Skal vi have hjælp ude fra til processen med reformen på Lind Skole?
Reformen bliver et fast punkt på SB`s dagsorden.
Vi bookede samtidig personalet til et fællesmøde den 8. oktober kl. 18.3021.00.

6. Til drøftelse
Repræsentanter fra SB til forældremøder:
Kontaktklasser – Skolebestyrelsen

Navn

Kontaktklasse for

Ole Nørholm

5.b, 8. international

Martin Toudal

0. årg., 2. årg., 4. årg.

Mette Linding

6. årg.

Claus Dall

8. science

Erik Falk

1. årg., 5.a

Eva Schultze

3. årg., 9. årg.

Thomas Eriksen

7. og 8. innovativ, 7. science

Ole havde lavet oplæg, som SB har med til forældremøderne.
7. Eventuelt
Formanden:
Intet nyt
Skoleledelsen:
Else Ingemann har fejret 40 års jubilæum ved Herning Kommune.
Ombygning/renovering
Opsætning af ventilation er næsten afsluttet.
Madkundskabslokalet er snart færdigt.
Et af mødelokalerne er inddraget til arbejdspladser for lærerne.

I forhold til en eventuel tilbygning til Lind Skole afventer vi stadig politiske
beslutninger. Vi er i en positiv dialog med politikerne. Arbejdet omkring
udearealer fortsætter. Ledelsen har haft møde med to firmaer.
Comenius Regio projekt
Kim Malmstrøm deltager i Comenius Regio projekt med Andalusien.
Projektet er blevet godkendt. Gruppen fra Herning og Andalusien skal på
tværs af landegrænserne arbejde med innovation og entreprenørskab.
Pædagogiske dage
Det pædagogiske personale har deltaget på pædagogiske dage, hvor vi har
haft fokus på at fortsætte udviklingen af teamsamarbejdet.
Nye lærere og pædagoger er kommet godt fra land.
PC`ere
Lind Skole bliver tilført PC`ere, som betyder, at 9. årgang kommer til at råde
over egen PC i timerne. Der vil komme PC`ere i flere faser.
Tidlig sprogstart
Arbejdsgruppe på tværs af Arnborg, Højgaard og Lind Skoler er nedsat og er
i fuld gang med arbejdet. De vil præsentere et oplæg på det fælles
bestyrelsesmøde skolerne i mellem.
Reformen
Mange ledermøder i forhold til reformen.
Personalet:
Gode pædagogiske dage med godt indhold, stemning og socialt arrangement.
Næste møde afholdes den 17. september 2013 kl. 17.00-20.00
Claus Wandall
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