Skolebestyrelsen – Lind Skole
Formand Ole Nørholm

Referat af møde d. 8. december 2014 kl. 17.30
Deltagere
Ole Nørholm, Erik Falk, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp,
Lene Madsen, Rikke Lerche, Maria stampe Poulsen,
Ole Falstie, Lillian Krarup Kristensen,
Claus Wandall, Lisbeth Noe, Hanne Lolholm
Elevråd:

Afbud
Hanne Lolholm, Brian Jensen, Elevrådsmedlemmer

1. Godkendelse af dagsorden.
Herunder valg af mødeleder.
Dagorden godkendes. Punkt 9 rykkes frem og behandles efter punkt 2. Erik
Falk er mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendes
3. Meddelelser
• Formanden: Ole Nørgård og LN har deltaget i et samrådsmøde d. 20/1114. Ved dette møde var ”Den åbne skole” på dagsorden. Der var indlæg
og gode ideer om dette emne fra et par skoler. Der blev orientere om
budgettet 2015 og fremadrettet. Der skal udarbejdes et mulighedskatalog i de enkelte fagforvaltninger. Mulighedskataloget skal indeholde emner til besparelser i budgettet.
•

Skoleledelsen: LN orienterer om personalesituationen, hvor det pt. er
næsten umuligt at rekruttere uddannede lærere. Det får indflydelse på
de kommende ansættelser og vikardækningen.

•

Personalet: Vi har lige haft en veloverstået featureuge. Det har være et
fantastisk uge med mange gode oplevelser. I denne uge er der terminsprøver for 8. og 9. årgang. Udskolingens linjeklasser har besøg af 6. årgangs elever fra Højgård, Lind og Kølkær mandag til fredag. De er i praktik på linjerne.

4. Til drøftelse
Opfølgning på indsamling af gode historier til det nye online magasin
samt form til formidling af nyt fra bestyrelse til forældre.
Der er godt gang i processen. Der laves et magasin inden jul.
5. Til orientering
Orientering om status på byggeprojektet
LN: Byggematerialet er færdigbehandlet og klar til at blive politisk behandlet.
6. Til drøftelse
Model til årshjul for skolebestyrelsesarbejdet 2014-2015
Punktet blev ikke behandlet ved mødet.
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7. Til beslutning
Gennemgang af udkast til dagsorden for fælles skolebestyrelsesmøde
d. 13. januar. Indholdet er foreløbig: 'lektier eller ej' og samarbejdsaftalen.
Skolebestyrelsen godkender indholdet til dagsorden for det fælles skolebestyrelsesmøde.
8. Til drøftelse
Evt. revidering af "Principper for nye elever i klassen"
Punktet blev ikke behandlet.
9. Til drøftelse
Evt. revidering af " Principper for deling eller sammenlægning af klasser"
Herunder evaluering af det aktuelle forløb i 7. årgang.
Skolebestyrelsen fastholder princippets nuværende ordlyd og indhold. LN laver
nyt log og ny dato for godkendelse.
SB og skoleledelsen har ikke hørt noget fra forvaltningen eller forældre siden
skoleledelsen har sendt en redegørelse for forløbet til Center for børn og læring.
Skolebestyrelsen har en drøftelse af om vi kan lære noget af forløbet med
klassesammenlægninger.
Det er en god ide at forældre generelt får en større forståelse for hvorledes en
skolen ”hænger sammen”. Dette kan evt. gøres via en forældrehåndbog eller
forældrekurser. Kurserne kan holdes for forældre i 0. årgang og 7. årgang.
Indholdet af kurserne skal blandt andet handle om kommunikation, økonomi,
dialog mellem skole og hjem, trivsel og læring.
10. Til orientering
”Rigets tilstand” på Lind Skole
Orientering under meddelelser
11. - Til beslutning
Fastlæggelse af dato for arbejdsdag: Mål og vision for Lind Skole 2018.
Punktet udskydes til senere behandling
11. Eventuelt
Henvendelse til skolebestyrelsen fra en forældre vedr. håndhygiejne på yngste
trin. Det foreslås at håndtering af håndhygiejne kan tages op som et samarbejde med skolesundhedsplejersken. Det skal foregå som et læringsforløb der
skal fremme børnenes forståelse for hvorfor håndhygiejne er vigtigt.

