Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. november
2015
Deltagere: Ole Nørholm, Jesper Moos Kamp, Brian Jensen, Marianne Juhl,
Ole Falstie, Patrick (elevrådet), Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Laura, elevrådet, Erik Falk, Lars Vistisen, Maria Stampe Poulsen og
Rikke Lerche.
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 deltaget i Skole-Forældres landsmøde den 20.-21. november 2015.
Der var inspiration fra arbejdet med folkeskolereformen. Der var også fokus
på samarbejdet mellem lærere og pædagoger, Sverigesmodellen, Knæk Kurven i Herning og arbejdet med højt begavede børn. Ole kan anbefale deltagelse.
Ledelsen:
Lene Venø er ansat som ny skolesekretær på Lind Skole. Lene starter på
tirsdag den 1. dec. 2015.
Indskrivningsmøde i sidste uge. Der kom blandt andet 4 nye elever, som
ikke stod på den oprindelige liste.
Laura fra elevrådet er indbudt til fælleskommunalt elevrådsmøde i den kommende uge. Herning Kommune påtænker at danne et fælles elevråd for kommunens overbygningsskoler.
Der iværksættes en navnekonkurrence, når skolen flytter rundt skal de nye
områder og lokaler navngives på ny.
Ungeprofilundersøgelse løber af stablen lige nu for 7.-9. årgang.
Personalet:

James Nottingham har holdt oplæg i MCH om mål, læringsprogression og
feedback. Alle lærere i Herning var med. Det var rigtigt godt og inspirerende.
Juleklippedag står for døren på fredag den 27. nov. 2015.
Projektuge i uge 50 for udskolingen.
Mange har samtaler lige nu.
7@ har deltaget i Edisonkonkurrence (en opfinderkonkurrence).
William har kørt et spændende forløb om mad kaldet ”Cool Beans”, hvor 6.b
sammen med ældre fra Lind Plejecenter har lavet mad. Forløbet blev afsluttet med et arrangement for forældre, hvor eleverne havde lavet mad.
Elevrådet:
Elevrådet er i gang med planlægning af juleklippedag og julefodboldturnering.
4. ”Rigets tilstand”
Byggeriet
Vi har fået ny rådgiver fra Kommunale Ejendomme. Der laves et ugentligt tilsyn sammen med arkitekten og Jesper (teknisk serviceleder). Det ser ud som
om, at bygeriet følger planen.
Parkeringspladsen skal have fyldt asfalt på. Det sker først i uge 49.
Hegn
Der er lavet et nyt hegn og hæk ud mod Kollundvej. Skulle gerne give mere
trafiksikkerhed.
Juletræ
Nu er der kommet et nyt juletræ op på taget.
Kvalitetsrapport
Skolens ledelse deltager i et møde med CBL omkring kvalitetsrapporten. Der
er nu tilgang til de relevante data, som danner grundlag for rapporten.
Trafik
Mange cyklister på Kollundvej uden cykellygter om morgenen. Giver farlige
situationer.
Jobskifte
Dorte Klausen har fået nyt job hos Lær Dansk. Vi har derfor fået løst Dortes
opgaver i dansk- og klasselærerfunktion med Jørgen Rolander, der tager
over 1. dec. Ressourcenteropgave overtages af Søren Led-Jensen og Ole

Falstie overtager styrkecenteropgave. Øvrige opgaver er også fordelt.
5. Til drøftelse
Brainstorm vedr. skolens 100 års jubilæum
-kan festlighederne strækkes over længere tid?
-åbne dørene for tidligere elever
-samle tidligere årgange
-kan de lokale haller anvendes?
-kan det lokale foreningsliv involveres i at lave festen?
-lokale bands?
-skal festen for skolens medarbejdere være samlet med de øvrige?
-dato er vigtig at få markeret?
-involvering af børn og lokalsamfundet
-der arbejdes på lørdag den 12. eller 19. november 2016
-åbent hus samme dag som aftenfest
-kontakt til MCH vedr. festen
6. Til drøftelse
Kommunikations GPS. Udvælgelse af diverse indspark fra forældrene.
Målet med dette punkt er, at vi i forhold til vores retningslinjer for skolehjem-samarbejde har opstillet værdier for kommunikationen mellem skole
og forældre.
7. Til beslutning
Valghandlingen skal foregå i februar/marts måned. Forud for dette skal der
laves et forarbejde af bestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en 2-3 personer fra
den nuværende SB. Ole, Brian og Jesper vil gerne være med. Der bliver brug
for en der vil lave noget skriftligt. Ole tager kontakt til Erik og Lene.
8. Eventuelt
Intet
Claus Wandall
301115

