Referat af skolebestyrelsesmødet den 14. dec. 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moss Kamp, Annemette
Balslev Christensen, Brian Jensen, Mette Juhl-Nielsen, Annemette Balslev
Christensen, Michael Kjær Benholt Andersen, Margit Lassen, Marianne Juhl,
Andreas (elevrådet), Katja (elevrådet), Claus Wandall og Lisbeth Noe.
0.Oplæg fra elevrådet
Oplæg vedr. skolebod
Eleverne fortalte om deres tanker om hvordan en skolebod kunne organiseres. SB
var positive og vil vende tilbage til elevrådet.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Johan er udtrådt af SB. Annemette er indtrådt i SB. Annemette har to børn på
skolen. Ole har sammen med Mette været til samrådsmøde. Han sender
materialet til SB.
Skoleledelsen:
Ulla Berg har fået job som skoleleder på Engbjergskolen.
Vi er ved at afslutte året regnskabsmæssigt.
LN orienterede omkring personalesituationen.
Personalet:
Der har været en dejlig juleuge i indskolingen.
1. årgang skal i kirke til jul.
Der laves lige nu en forsøgsordning med indepauser i indskolingen.
Mange juleaktiviteter på mellemtrinnet. Der har været lavet en velarrangeret
juleturnering i fodbold.
I udskolingen har der været fælles afslutning med julespil med deltagelse af de
voksne. Der har ligeledes været projektuge med fremlæggelser. Terminsprøver
venter.

Elevrådet:
Andreas og Katja fortalte om elevrådets arbejde. I den forbindelse nævnte
elevrådet, at de har fået gennemført, at skadesbarometret genindføres. Elevrådet
mener, at det er vigtigt, at det bliver visuelt, at det kan betale sig at passe på
tingene på Lind Skole. Elevrådet vil gerne formidle dette til udskolingen på en
fællessamling. SB opfordrer til, at elevrådet bliver meget aktiv omkring formidling
både til grundskole og udskoling.
4. Til drøftelse
Ansættelsesproces
LN og CW har fået lavet oplæg til ansættelsesproces på ny pædagogisk leder i
grundskolen. Stillingen vil blive opslået inden jul.
5. Til drøftelse
Den videre proces vedr. skolens grundfortælling
Ledelsesteamet har kigget materialet igennem og efterfølgende lavet en
procesplan.
6. Til beslutning
Linjer i udskolingen
SB blev orienteret om det procesarbejde, som er sat i gang i omkring udskolingen.
SB bakker op om processen.
7. Til beslutning
Entreprenant forløb vedrørende skolebestyrelsesvalg
Margit orienterede om det forløb, som der er sat i værk, hvor eleverne er kommet
med inputs.
Opstillingsmødet bør placeres på en dag, hvor der sker noget andet på skolen.
SB kigger materialet igennem, som Margit udleverede.
8. Til drøftelse
Fælles skolebestyrelsesmøde i januar 2018 på Højgaardsskolen
Trivselsråd/forældreråd. Hvordan kan skolerne arbejde med dette. Det foreslås,
at invitere gæster udefra.
9. Eventuelt
SB bemærker, at det er vigtigt, at vikarer orienteres omkring skolens mobilpolitik.
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