Referat af skolebestyrelsesmøde den 15. december
2015
Deltagere: Jesper Moos Kamp, Erik Falk, Maria Stampe Poulsen, Rikke Lerche, Brian Jensen, Marianne Juhl, Ole Falstie, Laura, elevrådet, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Ole Nørholm, Lars Vistisen og Patrick (elevrådet)
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: LN
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Erik fremlagde Oles noter. Ole har deltaget i samrådsmøde vedr. inklusionsstrategi. Det anbefales, at udarbejde principper vedr. åben skole. Dette bør
SB arbejde videre med efter nytår.
Ledelsen:
Ny lærer ansat med gode kompetencer i 4 fag herunder håndværk og design.
Endvidere gode erfaringer med AKT mv.
Skolens nye sekretær, Lene Venø er kommet godt i gang.
Ressourcer udmeldt for kommende skoleår. Det ser ud som om, at enderne
kan nå sammen trods færre midler til fx vikar og sygdom.
Der er pres på kommunens modtagerklasser, og det kan forventes at mange
elever bliver sendt ud på kommunens skoler. Det forventes, at der skal oprettes flere modtagerklasser rundt om i kommunen. Her kan Lind Skole godt
være interesserede.
Specialklassestrukturen behandles politisk i løbet af februar.
Proces for kommende 7. årgang igangsættes her efter jul med forældre- og
elevmøder, hvor linjerne præsenteres.
Der er tilmeldt 60 elever til 0. kl.

Personalet:
Projektuge i sidste uge for udskolingen. Alle har fremlagt nu. Lærernes evaluering kommer efterfølgende. God og spændende uge.
Elevrådet:
Laura har været til fælles møde med de andre elevrødder fra Herning Kommune. Der blev talt om bevægelse, bolddage med andre skoler, besøg af
Dorte West, samarbejdsøvelser. Allan fra ungdomsskolen kommer med udspil til foråret, hvor næstformændene skal med.
4. Til drøftelse
Gennemgang af Herning Kommunes inklusionsstrategi med henblik på udarbejdelse af høringssvar
SB skal afgive høringssvar på:
-Mindset
-Pejlemærker for det gode forældresamarbejde
-Rammer for det inkluderende arbejde
-InklusionsProfilens pejlemærker
I mindsettet omtales børn med udfordringer som ”børn i udsatte positioner”.
Det er interessant hvilken betydning, som strategien får for børnene.
Præmissen for opgaven med at afgive høringssvar mener SB er vanskelig.
Som forældrebestyrelse er det en stor opgave.
5. Til drøftelse
Henvendelse til SB fra forældre
SB arbejder ikke med elevsager. LN havde inviteret forældrene til et dialogmøde sidste fredag.
6. Til beslutning
Konfirmationsforberedelse i næste skoleår
LN og CW deltager i et dialogmøde med præsterne, hvor det bevilligede rammeforsøg med konfirmationsforberedelsen skal drøftes. SB bakker op om at
udnytte forsøgsordningen.
7. Til drøftelse
Tanker om Lind Skoles udviklingsmål for en 4-årig periode 2016-20
LN fremlagde udviklingsmålene for SB. SB bakkede op om målsætningen.
8. Til drøftelse
Eventuelle forslag til punkter til det fælles SB-møde med Højgaardsskolen og
Læringscenter Syd

-forældresamarbejde omkring processen på 6. årgang, så der skabes involvering
-små og store skoler - barrierer i springet fra den lille til den store skole?
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
Kommunikations GPS
LN har arbejdet med procesark og sammenskrevet punkter til de 4 overordnede værdier. Dette bakkede SB op omkring.
Forsøg med tolærerordning
Lind Skole vil gerne være undersøgende på om man gennem en tolærerordning i noget af den understøttende undervisning kan arbejde målrettet med
elevfeedback og elevernes egne læringsmål. SB bakker op om dette.
Samarbejdsmøder vedr. UPV
Der afholdes samarbejdsmøder vedr. uddannelsesparathedsvurderinger i løbet af januar måned.
Claus Wandall
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