Referat af skolebestyrelsesmøde den 9. maj 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp, Maria Stampe
Poulsen, Laura Bircherod Bentzen (elevrådet), Patrick Thimm Sørensen
(elevrådet), Ole Falstie, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Erik Falk, Marianne Juhl, Rikke Lerche og Lars Vistisen.
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Jesper
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Der afholdes fremover 3 samrådsmøder. Fremover kan næstformanden deltage.
Vi har modtaget svar fra Vej og Trafik på vores henvendelse vedr. busventetider. Vi tager svaret til efterretning.
Ledelsen:
Direktør for Børn og Unge, Henrik Beyer har fået nyt job som kommunaldirektør i Kolding Kommune.
Personalet:
Fagfordelingen er i gang. Prøverne er i gang i udskolingen. Projektuge forestår på 2. årgang.
Elevrådet:
Fælles dag for fælles elevråd i Herning Kommune. Inklusion var på dagsordenen. Næste møde bliver efter sommerferien.
Laura fortæller, at den årlige elevrådstur afholdes i foråret engang. Den er
under planlægning.
4. Til beslutning
100 års jubilæum den 12. november 2016
Der har været en seance for personalet omkring idèer og udvikling af disse.

Rigtig god proces. I forbindelse med 100 års jubilæet får vi skrevet en sang
til Lind Skole.
Indvielse den 27. maj 2016:
Start kl. 13.00. Sang bliver ”Godmorgen lille land”. Der bliver optræden af
elever med dans, bevægelse og sang.
Borgmester, Lars Krarup kommer og klipper snoren og forestår den officielle
del.
7. årgang forestår rundvisning på skolen efter den officielle del.
5. Til drøftelse
Lind Skoles kommunikations GPS
Vigtigt at GPS`en kommer på forældremøder i det kommende år, så den bliver kendt af alle forældre.
Deadline er ultimo august før de første forældremøder. Ole følger op på sagen med Erik.
6. Til orientering
LN fortæller om hvordan vi på Lind Skole understøtter de politiske målspor i
Herning Kommune:
1. Alle børn skal blive så dygtige de kan.
2. Alle børn er en del af fællesskabet.
LN fortalte om skolens organisering i forhold til ovenstående.
CW fortalte om Herning Kommunes kontrakt med Meebook og de spændende tiltag der kommer i forhold til den digitale læringsplatform, hvor elevplan og årsplanlægningsværktøjet giver nye muligheder i en mere integreret
form. Elevplandelen bliver dynamisk. Der bliver i den kommende uge uddannet 7 lærere, som bliver Meebookpiloter. De skal specielt i opstartsfasen
hjælpe kolleger i gang. Der afholdes et kursus for hele personalet – forhåbentligt inden sommerferien.
7. Til beslutning
Principper for nye elever i klassen.
LN tilretter principperne. Herefter sendes de til videre behandling i MED.
8. Til orientering
”Rigets tilstand”
Ledelse:
Vi fik to opsigelser i sidste uge. Vi har ansat Tina Weiland Mortensen til

dansk i udskolingen og matematik på mellemtrinnet. Vi arbejder på en musikprofil.
Der bliver fredsvalg til SB på Lind Skole.
Medlemmer:
Mette Juhl-Nielsen (Signe 1.b)
Johan Kaargaard Krog (Laura/Frida 0. årg.)
Maria Stampe Poulsen (genvalg)
Suppleanter:
Michael Kjær Benholt Andersen (Agnete 0.b)
Annemette Balslev Christensen (Jonas 0.b)
De udarbejdede regler for adfærd er ved at være færdige. Det bliver vigtigt, at
de bliver kendte af skolens elever. Der bliver lavet plakater og klistermærker.
Plakaterne skal hænges op centrale steder på skolen.
10. Eventuelt
Intet at referere
Claus Wandall
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