Referat af skolebestyrelsesmødet den 27. februar 2018
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moss Kamp, Annemette
Balslev Christensen, Brian Jensen, Mette Juhl-Nielsen, Annemette Balslev
Christensen, Michael Kjær Benholt Andersen, Margit Lassen, Marianne Juhl,
Louise (elevrådet), Emma (elevrådet), Hanne Lolholm (deltog under pkt. 1-4 og
pkt. 8) Claus Wandall og Lisbeth Noe.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
LN undrer sig over, at høre fra andre, at Lind Skole er negative i forhold til et
samarbejde vedr. hybridbanen/multibane. Aftalen var at KLG skulle rette
henvendelse til Lind Skole, så der kunne iværksættes et møde med deltagelse af
KLG, Jesper Andersen (teknisk serviceleder) og Lisbeth Noe. Ole har været i dialog
med Jesper Egebæk, KLG. Han kunne fortælle, at der pt. er ved at blive indsamlet
penge til hybridbanen. Lind Skole er stadig positive overfor ideen og afventer en
tilbagemelding fra KLG Fodbold.
Skoleledelsen:
Forhandlinger er brudt sammen på det offentlige område. Vi håber, at der vil
komme nogle gode kompromiser, så den potentielle konflikt bliver løst.
Hannah, ny pædagogisk leder i grundskolen starter op på torsdag den 1. marts
2018.
Personalet:
Der skal være trivselsdag fredag den 2. marts 2018.
Elevrådet:
Der har været afholdt en vellykket bamsedag for de mindste.

4. Til beslutning
Budget og regnskab
HL orienterede om regnskabet for 2017.
Vi har på skolen uddelegeret en del af driftsmidlerne til tre økonomiansvarlige i
afdelingerne. De har været utroligt dygtige til at overholde budgettet.
Skolens ledelse og SB har ansvaret for lønbudgettet. Der har i 2017 været en ny
ressourceudregningsmodel.
SB godkender regnskab for 2017 og budget for 2018.
5. Til beslutning
Principper for klassedannelse til 7. årgang
Princippet for klassedannelse blev drøftet.
Princippet blev godkendt.
6. Til drøftelse
Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten
SB undrer sig over resultaterne i skriftlig dansk fra afgangsprøverne. SB ønsker,
at skolen retter fokus mod dette.
SB noterer sig en god udvikling i læsning og matematik.
SB noterer sig med glæde, at trivselsmålingerne ser gode ud.
SB kommenterede på kompetencedækningen, hvor de ønskede svar på specielt
nogle af de naturvidenskabelige fag. Her er der rettet op på
kompetencedækningen.
7. Til beslutning
Lind Skoles grundfortælling
Grundfortællingerne har været på afdelingsmøder, hvor medarbejderne har
kunne komme med input.
SB anbefaler, at der eventuelt kan sættes videoklip ind, som uddyber.
SB kom med inputs til grundfortællingen.
SB ønsker, at der arbejdes videre med slogan.
8. Til drøftelse
Valgmøde og skolebestyrelsesvalg
CW oplyser, at der er mange forældre, som har meldt sig til arrangementet den
20. marts med Nicolai Moltke-Leth og infomøde om valg til skolebestyrelsen.
LN fortæller om skoleledelsens samarbejde med SB.
Skolebestyrelsen fortæller om SB`s indflydelse fx mobilpolitikken og
kommunikations GPS.

Hvem er på valg:
Brian – ønsker genvalg
Vi efterlyser 3 kandidater og 2 suppleanter
Hvem er ikke på valg:
Mette
Maria
Annemette
Ole, Michael og Jesper træder ud af bestyrelsen.

9. ”Rigets tilstand” – orientering
Paragraf 16, stk. 2
Lind Skole ansøger om at fortsætte med tolærerordning, hvor vi anvender denne
ugentlige lektion til feedbacksamtaler.
MUS-samtaler
LN holder samtaler med alle medarbejdere.
Herning Billedskole
CW orienterede om midtvejsevalueringen af projektet. SB vil gerne orienteres
yderligere.
Klasser kommende skoleår
CW orienterede om situationen.
Profilfag
CW orienterede kort om den hidtidige proces med profilfag. Dette vil blive taget op
senere.
Kostpolitikken
Kostpolitikken er meget udfordret af 9. årgang, som går til købmanden og køber
ting, som falder meget uden for ordningen. 9. årgang har modtaget mange
henstillinger, advarsler og flere elever har oplevet sanktioner. Der vil snarest
komme en udmelding i forhold til ordningen fremadrettet.

Mobilpolitikken
SB spørger til udmøntningen. Lærerne oplyser om, at der hele tiden er brug for at
holde politikken i hævd. SB ønsker at få mobilpolitikken med på næste møde.
Skoleintra
Drøftelse af hvad der kan sendes ud på intra skal op på et SB-møde. SB vil på et
tidspunkt lave principper for dette.
10. Eventuelt
Næste møde flyttes evt. til den 20. marts 2018, hvor der er forældrearrangement
og infomøde om valg til SB. LN og Ole kommunikerer om dette.
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