Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. april 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Mette Juhl-Nielsen, Brian
Jensen, Rikke Lerche, Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Elevrådet, Johan Kaagaard Krog og Jesper Moss Kamp.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Samrådsmøde
Ole har deltaget i samrådsmøde sammen med politikkerne og skolelederne. Sidste
gang foregik det på Vildbjerg Skole. Der var bl.a. cykler til udflugter på
dagsordenen. Ungdomscenter Knudmosen servicerer cyklerne ude på skolerne.
Materialer
Ole delte materialer rundt fra Skole og Forældre.
Mobiltelefoner
Ole og Mette orienterede om arrangementet ”Kunsten at fucke flere ting op på en
gang”, hvor mobiletik var programmet.
Dagen igennem var der arrangementer, hvor elever, personale og forældre blev
involveret.
SB vil gerne have taget en beslutning. Skolens ledelse laver drøftelse med
personalet. Herefter bliver der lavet forslag til princip til beslutning i SB.

Skoleledelsen:
Ny trivselspædagog
Mads Gludsted, trivselspædagog er startet den 1. april.
0. klasser næste skoleår
Vi får to 0. klasser idet kommende skoleår. Vi beholder alle tre
børnehaveklasseledere. De arbejder sammen om klasserne. De vil indgå i arbejdet
med inklusion på skolen for at fylde den resterende arbejdstid ud.
Skimmelsvamp
De klasser, som har været berørt af skimmelsvamp i lokalerne er ved at flytte
tilbage i stamlokalerne.
Kommunalt projekt
Lind Skole er blevet involveret i et kommunalt projekt, hvor der sættes fokus på
elever i udsatte positioner med diagnoser. Ledelsesteamet har været på
studiebesøg i Aarhus sammen med CBL. Der bliver nedsat en kommunal
arbejdsgruppe, som Lind Skole bliver en del af. SB er meget positive i forhold til
projektet.
Personalet:
Fagfordelingen er i gang.
Der har været rengøringsdag i grundskolen i dag. Det er et positivt tiltag.
Der har været forårskoncert for hele skolen.
Der har været lodtrækning til naturfagsprøven.
8. årgang er blevet delt til 3 klasser.
Der arbejdes lige nu med Uddannelse og Job på 8. årgang.
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 strategien.
Der blev lavet sproglige tilretninger.

5. Til drøftelse
Forslag fra menighedsrådet om samarbejde
Vi har modtaget indbydelse til samarbejdsmøde med menighedsrådet. Vi har
interesse i samarbejde. Dagsorden skal være afklaret på forhånd.
6. Til beslutning
Skolens principper til revidering (bilag)
Principper for kommunikation om elevernes udbytte af undervisningen blev
suspenderet, idet vi har en ny læringsplatform, Meebook. Princippet revideres
efter sommerferien 2017.
7. Eventuelt
LN vil udarbejde forlag til mødeplan til kommende møde.
Der bliver lavet en fælles aften med medarbejdere og SB med fokus på skolens
værdier. Dette sker efter sommerferien.
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