Referat af skolebestyrelsesmødet den 10. oktober 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Jesper Moss Kamp, Maria Stampe Poulsen, Mette JuhlNielsen, Ole Falstie, Tove Arndt, Alex, 8.d (elevrådet), Emma, 8.d (elevrådet),
Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Brian Jensen, Rikke Lerche, Johan Kaagaard Krog, Marianne Juhl
(suppleant, Tove Arndt deltog i stedet)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
Ole foreslår at flytte nogle af de punkter op på dagsordenen, som det vil være godt
at have elevrådet med til. Punkt 7 og 8 flyttes op.
Præsentation af elevrødderne:
Alex, 8.d
Emma, 8.d
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Lind Skole deltager alligevel ikke i landsmødet hos ”Skole og Samfund”.
Skoleledelsen:
Junioridrætslederuddannelsen starter op i løbet af efteråret. Det bliver et tilbud
om træneruddannelse og foreningsledelse rettet mod udskolingen – specifikt 7.
årgang.
Lind Skole har modtaget midler til vinduer og døre. Det bliver godt at få renoveret
nogle af de områder der trænger.
Personalet:
Planlægning af jubilæumsugen er i fuld gang.
Filmuge i indeværende uge i udskolingen. Torsdag afleveres filmene til

bedømmelse. Fredag afholdes ”Oscar-uddelingen”.
I udskolingen har international linje afholdt projekt om OL. Fremadrettet
behandles præsidentvalget. Der har netop været udveksling med 8. årgang
international med en skole fra Holland.
Elevrådet:
Elevrådet har været samlet en gang og konstitueret sig selv. Arbejdsgrupper er
blevet nedsat.
Elevrådet orienterer om deres holdning til det skofrie område, når man går ind i
Europa. Elevrådet savner vandautomater.
4. Til drøftelse
100 års jubilæum til november
Der arbejdes intenst med jubilæet og planlægning af de forskellige workshops.
Ole vil gerne sige noget til den officielle del i hallen, hvor den officielle del foregår.
LN fortalte om, at skolen tager kontakt pressen. Jesper spørger til om TV/MidtVest kan være interesserede.
Invitere via Facebook. TA tager kontakt til skolesekretær, Lene Venø.
5. Til drøftelse
Forberedelse til møde med Bo Meldgaard den 5. december 2016. Herunder evt.
punkter fra Lind Skole til dagsordenen.
Egentlig vil vi helst bruge tid på egne punkter. Dog er vi blevet bedt om at
forholde os til nedenstående.
Målbevidst læring. Her vil vi fortælle, Bo Meldgaard hvordan vi arbejder med
målbevidst læring på organisatorisk niveau på tidslinjen. Læringssamtaler,
lærings- og trivselskonferencer, faglige vejledere, Meebook mv.
Inklusionsstrategien. SB har taget hul på arbejdet med DropMop.
Forandringsmodel er udarbejdet. Der er fokus på overgange. Trivselsrummet,
”Ækvator”.
Åben Skole. Her har skolen mange samarbejder. Nogle er beskrevet. Andre er
uformelle. SB ser ingen grund til at formulere et princip for noget, som i forvejen
er velfungerende.
Egne punkter:

-IT-strategien. Ambitionen står ikke mål med virkeligheden.
-Fokus på opgaven. Pas på med for mange forvaltningsmæssige initiativer.
-Kompetenceudvikling. Her er skolen udfordret økonomisk. Bæredygtighed er
vigtig for store enheder. Det kan være vanskeligt at leve op til målet om
linjefagskompetencer.
-Høringssvar og den kompleksitet der følger med kan være vanskelig at håndtere.
6. Til drøftelse
Opfølgning på nyligt afholdte forældremøder inkl. Kommunikations GPS
Udsat
7. Til drøftelse
Principper for skolerejser
Der har været afholdt en evaluering af skolerejser og elevaktiviteter på Lind Skole
blandt personalet i slutningen af sidste skoleår.
Det nævnes, at det kunne være gavnligt at lære at være afsted fra hjemmet i
indskolingen.
TA orienterer om udvekslingen på 8. årgang. SB spørger til hvordan det kulturelle
ellers kan komme frem, hvis udveksling ikke er muligt.
SB behandlede oplægget til ”Principper for skolerejser og elevaktiviteter på Lind
Skole”.
Princippet kommer herefter til behandling i skolens MED. Herefter kommer det til
endelig behandling i SB.
8. Til drøftelse
Skal Lind Skole have principper for anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden. Hvis
ja, begyndende drøftelser heraf.
Nogle årgange har drøftet brug af mobiltelefoner. Der kan opleves situationer,
hvor eleverne bliver udfordret af hyppige beskeder.
Elevrådet fortæller, at der er forskellige regler i udskolingsklasserne omkring brug
af mobiltelefoner. På nuværende 7. årgang bliver mobilerne låst inde i hele
skoledagen.
Fra 4. klasse og op har alle elever en PC tilgængelig. God erfaring med mobilfrie
skoler.
Vigtigt med en god begrundelse for, at vi laver et princip. Det er vigtigt, at vi er

tydelige på, at vi gerne vil styrke eleverne socialt med nærvær og fagligt med
princippet.
Ole vil tage kontakt til SB-formanden på Skægkær Skolen i Silkeborg, der har
været mobilfri i flere år. LN/CW tager kontakt til skoleledelsen på skolen også.
SB vil gerne arbejde videre med at formulere princip for brug af mobiltelefoner.
9. Til beslutning
Principper for undervisningens organisering. Version fra 2014 revideres.
Udsat
10. ”Rigets tilstand”
Ledelse:
Der udsendes et efterårsbrev til forældrene.
Der udsendes brev om Meebook til personalet.
Vi er udfordret på pædagogfronten.
11. Eventuelt
KLG Håndbold er udvalgt til at være med et projekt, som de gerne vil samarbejde
med skolen omkring. Maria formidler kontakt.
Claus Wandall/111016

