Referat af skolebestyrelsesmødet den 1. marts 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Jesper Moss Kamp, Mette Juhl-Nielsen, Brian Jensen,
Rikke Lerche, Johan Kaagaard Krog, Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus Wandall
og Lisbeth Noe. Endvidere deltog, administrativ leder, Hanne Lolholm.
Fraværende: Elevrådet, Maria Stampe Poulsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Drøftelse af principper vil være godt at få på et temamøde. Her kan vi arbejde med
flere af de principper, som trænger til at blive revideret.
Ole delte materialer rundt fra ”Skole og Forældre”.
Mandag er der samrådsmøde i Vildbjerg. Ole deltager.
Skoleledelsen:
Nyt job
Bo Meldgaard har fået nyt job som skolechef i Esbjerg Kommune. Vi har på Lind
Skole haft et godt samarbejde med Bo.
Læringsdialoger
Der skal laves læringsdialoger med CBL, hvor skoleledelsen deltager. Der drøftes
de kommunale strategier, mål og økonomi. Ole Nørholm er som SB-formand
velkommen til at deltage sammen med LN.
Base Camp
Vi har erfaret, at en del elever har udfordringer omkring uddannelsesparathed. Vi
vil derfor lave et specielt tilbud, hvor disse elever modtager et særligt tilbud med
fokus på dansk, matematik, evt. engelsk, selvværd, motivation, læringssamtaler

og feedback mv. Forløbet på 7. årgang starter med en lille hyttetur. Forløbet
tilbydes på en ugentlig dag på 7. og 8.-9. årg. Forløbet bliver halvårligt.
SB vil gerne vide mere om uddannelsesparathedsvurderinger og arbejdet med
dette.
Overlevering fra 6.-7. årg.
CW orienterede om et samarbejde mellem grundskolerne, hvor der er udarbejdet
et overleveringsskema. Dette blev delt rundt.
Trivselspædagog
Mads Gludsted er ansat som ny trivselspædagog. Mads begynder på Lind Skole
den 1. april.
Fleksjob
Maria Mark Skammelsen starter i praktik på Lind Skole den 2. marts. Maria skal
være på skolens PLC i første omgang. Maria er uddannet cand. pæd. soc. Og kan
således byde ind med mange kompetencer.
Proces på 8. årgang
Forældre på 8. årgang har deltaget i et møde omkring den kommende proces på
8. årgang. Konklusionen på mødet blev, at elevrelationer skulle prioriteres højt i
forhold til de nye klasser, som eleverne skal gå i.
Personalet:
8.c og 8.d deltager i udveksling i Holland.
Der er en lang række CESSO-forløb i gang. Dette betyder, at en lang række
klasser samarbejder med virksomheder og institutioner i ”Den åbne skole”. Der
gives tilskud til samarbejdet. Vigtigt med entreprenante forløb med virkelige
problemstillinger, disse motiverer eleverne.
3. årgang har været til ”Ferie for alle”. Dette var en stor succes.
Elevrådet:
Deltog ikke. De er pt. i Holland.
4. Til drøftelse
Gennemgang af udkastet til skolens antimobbestrategi
Der har været en proces med et par repræsentanter fra elevråd, en lærer og
skolens ledelse. LN præsenterede arbejdet af gruppens arbejde.
Vi har talt om release af strategien. Her vil blive særskilte arrangementer for de
yngste og de ældste. Ligeledes vil der blive arrangement for forældrerødderne.

5. Til beslutning
Godkendelse til timefordelingsplanen (bilag)
HL præsenterede timefordelingsplanen og orienterede om processen med lærernes
ideer til planen.
SB godkender forslaget som HL fremlagde.
6. Til beslutning
Regnskab 2016 (bilag)
HL orienterede om regnskabet. LN orienterede om hvordan ledelsen ind til videre
har tænkt i forhold til anvendelsen af overskuddet. SB præsenteres for en endelig
plan senere, der kan tages stilling til.
SB godkender regnskabet for 2016.
7. Til beslutning
Forslag til budget for 2017 (budget)
HL orienterede om budgettet.
SB godkender budgettet for 2017.
8. Til drøftelse
Principper vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem
-udsættes til næste gang.
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
Skimmelsvamp
LN orienterede om forløbet og igangsatte initiativer i den forbindelse.
Kommunale Ejendomme har ansvaret for at få handlet på sagen. Skolen har
derfor taget kontakt til Kommunale Ejendomme, som så har hidkaldt Dansk
Bygningsanalyse. De konstaterer, at der er skimmelsvamp i et lokale forudsaget
af vand, der er trængt ind via et utæt nedløbsrør.
Kommunale Ejendomme ”ejer” sagen og handler derfor på den.
Der er kommunikeret til forældre og medarbejdere om sagen.
LN har forespurgt om der kunne laves et fyraftensmøde med eksperter, hvor der

kunne informeres og spørges. Dette ønske har ikke kunne imødekommes.
Når rapporten fra Dansk Bygningsanalyse foreligger kan der tages kontakt til
eksperter og handles ud fra hvad rapporten viser.
SB vil gerne orienteres, når der foreligger nyt i sagen.
Claus Wandall/030317

