Referat af skolebestyrelsesmøde den 2. marts 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Rikke Lerche, Jesper Moos Kamp,
Laura Bircherod Bentzen (elevrådet), Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Patrick Thimm Sørensen (elevrådet), Lars Vistisen, Maria Stampe
Poulsen og Erik Falk
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:
Ole har været til samrådsmøde. Efter samrådsmødet var der samrådets time
sammen med de øvrige skolebestyrelsesformænd. Der var enighed om, at
skolebestyrelserne har et generelt ønske om at kende ”konditionerne” for
hvilken tilsynsforpligtigelse skolebestyrelserne har i forhold til økonomien og
at dette er vanskeligt generelt for en skolebestyrelse at forstå skolernes økonomi.
Ledelsen:
Navne:
Nye navne rundt om på skolen, der knytter sig til geografi. Skolen er nu inddelt i 3 store områder: Danmark, Europa og Verden. Baggrunden for at
vælge dette var en idè fra en elev i 8. klasse.
Værdier for adfærd:
Ansvar - omsorg - respekt
Materialet er sendt til videre behandling, der bliver lavet en tekstmæssig og
en visuel del. Materialet skal munde ud i bl.a. plakater til ophængning rundt
på skolen.
Personale:
Vi har fået ansat en ny lærer, Pia Christensen, der underviser i håndværk og
design samt matematik. Begge fag har Pia som linjefag. Pia starter op lige efter påske.

Personalet:
Der er blevet flyttet klasser rundt. Alle klasser har fået nyt klasselokale. Det
er gået rigtigt godt. Eleverne har været gode til at hjælpe. Eleverne kan i
pauserne være overalt på udearealerne. Dette sker i en prøveperiode, som
evalueres senere. Elevrådet laver udkast til fordeling af boldbaner.
Der er forårskoncert den 18. marts - lige inden påskeferien. Koncerten foregår i skoletiden. Af hensyn til pladsudfordringen må vi dele koncerterne i to
dele. Forældre til børn som optræder er velkomne.
Elevrådet:
Udeområder:
Laura fortæller, at der er nogle 7. og 8. klasser med i udvalget, der skal lave
udkast til fordeling af udeområder, hvor alle årgange skal tænkes ind.
Fælles elevrådsmøde:
Patrick og Laura har været til fælles elevrådsmøde i Herning Kommune. Der
blev talt om hvilken rolle, som det fælles elevråd skulle have. Der er fra det
fælles elevråd et håb om, at der bliver en forbindelse til politikerne. Der er
blevet lavet en fælles Facebookside til det fælles elevråd, hvor der kan kommunikeres mellem møderne. Møderne foregår hos UngHerning på Holtbjergskolen. Der afholdes 3 årlige møder.
4. Til beslutning
100 års jubilæum den 12. november 2016
Der laves en fælles fordybelsesuge op til jubilæet, hvor elever og personale
viser hvordan Lind Skole anno 2016 arbejder.
Dørene åbnes lørdag den 12. november 2016 til en åben skoledag, hvor eleverne viser hvad de kan.
Den 12. november 2016 om aftenen holder vi ”Den store klassefest” for bl.a.
tidligere elever.
Der er bestilt en fotograf til at tage jubilæumsbillede i maj måned.
Indvielsen af skole og hal:
Fælles indvielse af skole og hal medio maj. Vi arbejder på fredag den 27. maj
kl. 13.00-17.00 som primær dato for indvielse - alternativ dato onsdag den
25. maj kl. 13.00-17.00. Alle byens borgere, entreprenører, forældre og elever kan deltage. Elever deltager fra kl. 13.00-14.00.
Vi tænker også en rundvisning på skolen af elever ind i dagen for gæster,
der kommer udefra.
5. Til orientering
Specialklassen Hjørnehuset lukkes senest august 2017

Der har efterfølgende været dialog med de ansatte i Hjørnehuset. En tidligere
lukning end 2017 vil få den konsekvens, at vi skal kapacitetstilpasse personaleressourcen.
6. Til drøftelse
Indledende drøftelser vedr. principper for understøttende undervisning. Hvad
siger loven, og eksempler på hvorledes det praktiseres i Lind.
Ole Nørholm indleder med, at understøttende undervisning er et nyt begreb,
som det kan give mening at få lavet et nyt princip for. LN redegjorde for det
lovmæssige omkring den understøttende undervisning. Der er således ikke
fastsat minimumstimetal på understøttende undervisning.
Lektiehjælp og faglige fordybelse skal løfte alle elevers faglige niveau.
Den understøttende undervisning kan placeres, så det passer ind i skoledagen. Pt. leverer vi megen understøttende undervisning på alle klassetrin. Det
er stort set dækket af lærere på alle årgange. 0. og 3. årgang har dog pædagoger inde og løse opgaver i den understøttende undervisning.
7. Til beslutning
Gennemgang af regnskab for 2015. Godkendelse af budgetoplæg for 2016
Hanne Lolholm, administrativ leder, gennemgik skolens regnskab for 2015.
Regnskabet godkendes. SB udtrykker stor tilfredshed med, at målet blev
nået.
Budget 2016:
Hanne Lolholm gennemgik budgettet for 2016 og fortalte i den forbindelse
om hvordan undervisningsmidlerne fordeles.
Debat om, hvor vidt der på længere sigt kan prioriteres flere undervisningsmidler. Dette kan have andre ressourcemæssige udfordringer. Denne drøftelse tages op igen.
Budgettet godkendes.
8. Til drøftelse
Skolebestyrelsesvalg
Informationsbrev er sendt ud til forældre. Ole og CW er tovholdere på skolebestyrelsesvalget. Valglister ligger fremme på skolens kontor fra mandag den
9. marts 2016.
På valg:
Erik (modtager ikke genvalg) og Lars Vistisen (suppleant, som ikke modtager
genvalg). Den 3. kandidat i år bliver Maria.
9. Til orientering

”Rigets tilstand”
Industrien som karrierevej
CW orienterede om projektet, hvor der har været en præsentation på Kibæk
Presenning for de deltagende skoler og forvaltninger. Projektets formål er at
sætte fokus på de karrieremuligheder, som en erhvervsmæssig uddannelse
rummer.
Linjer
Der har været afholdt informationsaften, besøg på skolerne af linjelærere og
indsendt ønsker til kommende linje. Det ser fornuftigt ud i forhold til hvordan ønskerne fordeler sig.
Proces omkring lektier
Der har været en proces omkring lektier i dette skoleår. Denne er nu tæt på
sin afslutning. Det betyder, at der kan meldes ud til forældrene på de enkelte årgange om forventningerne.
Vejledere
En gruppe af de faglige vejledere tager den 3. marts 2016 til Horsens for at
høre James Nottingham fortælle om taksonomier, læringsmål og feedback.
Konfirmation
CW orienterede om, at der nu er lavet en god aftale med præsterne om placeringen af konfirmationsforberedelsen. Der har hele vejen igennem været
en god dialog i forhold til de strukturelle udfordringer, som både skole og
kirke har haft i forhold til at få lavet aftalen færdig.
I det kommende år placeres konfirmationsforberedelsen onsdage kl. 1416.45 med et rul, der betyder at ikke alle klasser har konfirmationsforberedelse hver onsdag. Endvidere kommer der 2 hele dage og en ½ dag.
10. Eventuelt
SB fik mulighed for en rundvisning på skolen.
Claus Wandall
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