Referat af skolebestyrelsesmøde den 28. oktober
2015
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moos Kamp, Brian
Jensen, Erik Falk, Rikke Lerche, Laura Bircherod Bentzen (elevrådet), Patrick Thimm Sørensen (elevrådet), Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Lars Vistisen
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Erik
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Ole deltager i Skole-Forældres landsmøde 20.-21. november 2015. Lene
Bundgaard Madsen har formelt meddelt, at hun udtræder fra SB. Lars Vistisen er suppleant. Ole er i dialog med Lars.
Ledelsen:
Kvalitetsrapport skal udarbejdes. Skolesekretær, Mette Hesselvig har sidste
arbejdsdag fredag den 30. oktober 2015. Vi har fået 141 ansøgninger. Der er
indkaldt 5 ansøgere.
LN tilmelder til Tour de Bestyrelse.
CW informerede om den store ”ungeprofilundersøgelse”, som løber af stablen
fra medio november til medio december for 7.-9. årgang. Lærerne vil blive informeret meget snart.
Indkøbsstop i Herning Kommune. Der har været overskridelser, der betyder,
at vi skal være meget tilbageholdende med indkøb.
Personalet:
Personalet er ret trætte af indkøbsstoppet. Der har været filmuge i udskolingen i uge 41. Motionsdagen blev delt i 2. Det blev vel modtaget af elever og
personale. Periode med skole-hjem-samtaler.

Elevrådet:
Patrick og Laura deltog for første gang i mødet. Julefodbold og æbleskivedag
er fastlagt. Opfordring til elevrådet om at drøfte venskabsklasser.
4. Til drøftelse
Forløbet omkring elevdemonstrationen på Herning Torv den 22. oktober 2015
Ole havde sat punktet, idet SB er nysgerrig på baggrunden for elevdemonstrationen. Laura og Patrick fortalte, at elevrådet syntes, at det var en rigtig
god ide at arbejde med demonstrationen. Det hele gik ret hurtigt.
Elevrådet talte med LN og CW. Efterfølgende indså elevrådet, at det var
umuligt, at elevrødderne skulle cykle ind til Torvet i Herning med de mindste. Forslaget om, at demonstrationen skulle foregå i skolegården blev ikke
vel modtaget. Laura trak sig derfor fra demonstrationen, resten af elevrødderne fortsatte med at få de største fra 5.-9. årg. med ind til Herning Torv.
Der deltog i alt 100 elever fra Lind.
5. Til drøftelse
Elevrådet har mulighed for at uddybe deres opfattelse af manglende bevægelse i undervisningen, for mange lektier samt ensartede undervisningstimer.
Skoledagens længde: Var et af kernepunkterne i demonstrationen. Mange
elever opfatter skoledagen som værende for lang.
Bevægelse: Det kan være givtigt med mere bevægelse i timerne. SB anbefaler, at der i klasserne afstemmes forventninger til hvad bevægelse i undervisningen er.
Lektier: Forventningen om færre lektier bunder i, at der sidste år var studietid. Der var dog også delte meninger om studietiden. Opfordring til elevrådet
om at gå tilbage til elevrådet og fortælle, at der arbejdes med lektier i medarbejdergruppen og formålet med disse skal være mere præcist.
Lind Skole er ikke en lektiefri skole. Fra skolens side har vi investeret i eleverne ved, at der sættes lærere på i den understøttende undervisning. Laura
bemærker, at det er en god placering af den understøttende undervisning i
morgenbåndet. Det har en kvalitet, at det er en kendt lærer som læser timerne i morgenbåndene.
SB bemærker, at ugeopgaver og ugeplaner giver god mening.
6. Til beslutning
Kommunikations GPS. Udvælgelse af diverse indspark fra forældrene.
LN noterer inputs op fra SB. Processen fortsætter på næste møde.

7. Til orientering
Status på skolens økonomi i overskriftsform
Hvis muligt, vil det være dejligt, hvis budgetopfølgningen kan fremsendes før
mødet.
Fremover tildeling pr. 5. september. Tildeling pr. elev. Vi har mistet elever,
derfor en reduktion i tildelingen. Vi har endnu ikke modtaget ER-midler til
bl.a. refusioner og vikarer.
Det vil være mere overskueligt, hvis der er en ekstra kolonne, der viser det
oprindelige budget i budgetopfølgningen.
Forventningen er stadig, at vi kan nedbringe skolens gæld.
8. Til drøftelse
Brainstorm vedr. skolens 100 års jubilæum
Udsættes til næste gang!
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
Børne- og familieudvalget
Fremover vil CBL lave et sammenskrevet dokument ud fra udvalgets beslutninger.
Parkering
Arbejdet omkring parkeringspladsen begynder torsdag den 29. oktober
2015. Parkeringspladsen kan derfor kun bruges af cykler, busser og taxier i
en ca. 14 dages periode. Der vil blive etableret flere parkeringspladser og
bedre kørselsforhold for busser.
Tidsplan byggeri
Forventes overholdt. Naturfagsbygningen nærmer sig at blive undervisningsklar. Lige nu er fejl og mangler ved at blive udbedret.
Invitere forældre til flytning
Involvere forældre i flytningen. SB opfordrer til, at der bliver defineret opgaver, som forældrene kan bidrage med.
Junioridrætsleder
Ca. 15 elever er startet op på uddannelsen, der nu kører på udvalgte temadage (udvalgte lektioner, halve eller hele dage). Uddannelsen foregår over ca.
20 lektioner.
Camp True North

9 elever fra Lind Skole deltog med stor succes. Der var en lejr i efterårsferien, hvor Herning Kommune havde fået 25 pladser. Lind Skole fik et antal
pladser til fordeling blandt udskolingseleverne. Eleverne oplevede stort udbytte af lejren og der blev arbejdet med bl.a. motivation, det at turde og personligt lederskab.
Rengøringsdag
Fin respons på rengøringsdagen i grundskolen, hvor alle grundskoleelever
bidrog til en mere ren skole.
10. Eventuelt
Elevrådet skal inddrages i jubilæumsfestlighederne.
Claus Wandall
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