Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. oktober 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Johan Kaagaard Krog, Jesper
Moss Kamp, Annemette Balslev Christensen, Michael Kjær Benholt Andersen,
Mette Juhl-Nielsen, Margit Lassen, Marianne Juhl, Emma (elevrådet), Andreas
(elevrådet), Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Preben Siggaard (centerchef, CBL) og Kaare Lauridsen (KIWI Bygningsanalyse)
deltog under pkt. 0
Fraværende: Brian Jensen.
0.Orientering om prøver på Lind Skole v. Kaare Lauridsen og Preben
Siggaard
SB beder om følgende bliver sat i værk:
LN vil kommunikere tidsplanen ud for saneringen af Kollundvej. Endvidere vil der
blive informeret om plantegningen, som blev sendt ud i fredag den 25. sep. 2017.
I forbindelse med udsendelsen af plantegningen, var der nogle tekniske
udfordringer i forhold til at læse den korrekt.
SB opfordrer til, at der arbejdes på forkant med information om processen og
glæde over, at der ikke er skimmelsvamp. SB vil selv tage ansvar for dette. Ole
laver udkast til en skrivelse, der sendes ud til alle forældre via intra.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Der har været samrådsmøde siden sidst, hvor Ole ikke havde mulighed for at
deltage. Der skal være en drøftelse af digitale læremidler.
Ole vil gerne opfordre til, at der løbende inviteres lærere med til at fortælle om de
mange projekter, som er i gang rundt omkring på skolen. Det vil give god energi
med de mange gode historier.

Skoleledelsen:
Ny børnehaveklasseleder
Brian Sørensen er tiltrådt som børnehaveklasseleder.
Nye boldbaner
Der åbner et nyt boldområde til stykket mellem hallen og skolen. LN er i dialog
med elevrådet om navne og indvielse.
Rullende ungdomsuddannelser
CW orienterede om den forestående temadag for 8.-9. årgang. Foregår i år i
samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole. Lærerne skal på kursus i forhold
til HTX og EUD/EUX (data/el og industriteknikker). Elverne får besøg af
studerende fra de samme uddannelsesinstitutioner.
Tour de Bestyrelse
Afholdes den 27. november 2017 kl. 18.00-21.00.
Ungeprofilundersøgelse
CW orienterede om undersøgelsen, der er henvendt til 7.-9. årgang omkring bl.a.
trivsel, kriminalitet, rusmidler og alkohol.
Personalet:
Bemærker, at den mobilfri skole fungerer rigtigt godt. Personalet ser elever som
taler og hygger sig sammen i pauserne uden mobil.
6. årgang har været på Bornholm og 9. årgang har været i Berlin. Begge
skolerejser har været meget vellykkede. SB opfordrer til, at eleverne kan lave
noget arbejde for at tjene til rejserne.
Marianne fortæller, at alle klasser har haft forældremøder. I udskolingen er der
filmuge i uge 41. Der vil være motionsdag torsdag og fredag eftermiddag i uge 41.
Elevrådet:
Emma og Andreas kunne fortælle om, at elevrådet i år deltager med 4 forskellige
elever på SB-møderne. Eleverne skiftes og møder som udgangspunkt op med to
elever ad gangen.
Elevrådet vil gerne drøfte nogle lidt tungere emner i år som fx inventar og
madbod.
Elevrådet ønsker at få skadesbarometret genindført, så det er synligt, når det
bliver ødelagt ting. Eleverne håber, at dette kan medføre, at alle elever vil
behandle tingene bedre på skolen.

Elevrådet har valgt at få et kommunikationskursus, som afholdes her i løbet af
efteråret.
SB spørger til mobilpolitikken. Elevrådet fortæller, at det fungerer OK. Elevrådet
fortæller, at mange elever er blevet mere sociale.
4. Til orientering
Økonomirapport med budgetopfølgning
HL lavede en budgetopfølgning pr. september 2017.
5. Til beslutning
Udsættes
6. Til beslutning
Udsættes
7. Til drøftelse
LN orienterede om nedenstående modeller:
Forandringsmodeller for ”Udviklingsplan for Lind Skole 2016-2020”, hvor der skal
udvikles et tilbud til udskolingselever, der har fokus på social og faglig mestring
samt øget fokus på anvendelse af data ved trivsels- og læringskonferencerne.
”Inklusionsstrategien”, at sætte fokus på den interne kompetenceudvikling samt
beskrivelse af overgange på det differentierede niveau.
-LN bemærker, at Lind Skole deltager i pilotprojekt, hvor der kan genereres data,
der kan måle elevernes progression ud fra data.
8. Til drøftelse
Proces med nyt værdigrundlag på Lind Skole
I forlængelse af Per Schultz Jørgensens oplæg, hvor vi som skole blev opfordret til
at arbejde med en grundfortælling for Lind Skole. På den baggrund har vi
indkaldt til en temaaften med medarbejdere og SB den 22. november 2017, hvor
vil arbejde hen mod en værdisætning. Vi har i den forbindelse hyret Karsten
Thygesen til at forestå processen. Det er målet, at vi den 22. november 2017 når
frem til at lave værdisætning og en grundfortælling om Lind Skole.
SB opfordrer til at lade sig inspirere af KLG Håndbold.
9. Rigets tilstand
Personalesag
LN orienterede.

To lærere har sagt op
Knud Østerbye har sagt op for at blive selvstændig igen. Jens Peter Schmidt har
fået job i centerklasserne på Lundgaardsskolen. Der er derfor opslået to stillinger
med dansk, idræt og musik som bærende fag.
Orientering om elevsag
LN orienterede om elevsag.
Medarbejdernes dag
Torsdag den 5. oktober markerer Lind Skole ”Lærens Dag” med medarbejdernes
dag.
Claus Wandall/081017

