Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. juni 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Mette Juhl-Nielsen, Brian Jensen, Rikke Lerche, Emma
(elevrådet), Anna (elevrådet), Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus Wandall og
Lisbeth Noe.
Fraværende: Johan Kaagaard Krog, Maria Stampe Poulsen og Jesper Moss Kamp.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Skoleledelse:
Skolesynsmidler
Lind Skole har sendt ønsker ind. Vi afventer endelig tilbagemelding.
Reception
Vi afholder en reception for skolens personale for Jørgen Rolander, der er gået på
pension tidligere. Jørgen har i de senere år løst en lang række opgaver for Lind
Skole.
Formanden:
Henvendelse fra forældre
Vedr. grundlovsarrangement hos Haveoasen, hvor der var et politisk parti
involveret. Der var en årgang involveret med billeder, der blev udstillet. SB
drøftede henvendelsen. En anden gang, vil det være godt at orientere forældrene
på forhånd om arrangementet.
Kalde suppleant ind
Rikke Lerche ønsker at udtræde af arbejdet i SB. Rikke ansøger
kommunalbestyrelsen. Ole vil kontakte suppleanten efterfølgende. Ole vil sørge
for at invitere begge suppleanter med til næste møde.

Personalet:
Aktivitetsdage for mellemtrinnet med de øvrige grundskoler i skoledistriktet.
Der afholdes OL i indskolingen.
I udskolingen står den på afgangsprøver og årsprøver.
På 8. årgang venter i klassesammenlægning. Udmelding om lærere sker den 16.
juni.
Elevrådet:
Anna og Emma har været på Skægkærskolen i dag sammen med CW for at drøfte
mobilpolitik. Ellers intet nyt.
4. Samarbejde med Herning Billedskole
CW gennemgik oplægget til samarbejde med Herning Billedskole, der involverer
mellemtrinnet og udskolingen.
Projektet vil indebære ekstra lærere på nogle flexdage på enkelte klassetrin på
mellemtrinnet, temafag på 7. årg. og linjetimer på 8. og 9. årg. I tillæg vil der blive
tale om kompetenceudvikling af lærere.
5. Til beslutning
Mobilpolitik
Emma og Anna har været på Skægkærskolen i dag for at høre om deres erfaringer
med mobilfri skole.
SB vedtager ved afstemning, at mobilpolitikken træder i kraft fra kommende
skoleår 2017/18 for hele skolen. Der evalueres på ordningen til efterårsferien.
MA forespørger SB om midler til mobilkasser. LN/CW undersøger hvad
mobilkasser koster og om hvordan vi får anskaffet mobilkasser til klasserne.
6. Tour de Bestyrelse
Tour de Bestyrelse den 6. nov. 2017. Husk at reservere tid i kalenderen.
7. Til beslutning
Kontaktklasser:
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8. Til orientering
”Rigets tilstand”
Opsigelse
En lærer har opsagt sin stilling, idet vedkommende har fået ansættelse på
Langsøskolen i Silkeborg.
Overskud fra 2016
Afventer udmelding fra CBL i forhold til hvornår overskuddet kan anvendes.
Skimmelsvamp
Der var orienteringsmøde med deltagelse af 30-40 forældre. Der var mange
spørgsmål fra forældrene. CBL er gået ind i sagen, så det ikke er skoleledelsen
som skal stå på mål for hele sagen. LN gav en aktuel status.
Klasseudmelding kommende 7. årgang
Der er meldt klasser ud til kommende 7. årgang. Der har efterfølgende været
afholdt aktivitetsdag, som følges op med møde for elever og forældre den 14. juni
2017. Der laves overlevering på eleverne til kommende klasselærere i denne uge.
Aftale om konfirmation
Der er lavet aftale med præsterne om konfirmationsforberedelse.
Ny UU-vejleder
Hanne Rehhoff er ansat som ny UU-vejleder i stedet for Mogens Damgaard
Nielsen, som er gået på pension.
Besøg på skole i Aalborg
Hanne Lolholm og Jesper Andersen har haft tre lærere med på besøg på
Mellervangskolen i Aalborg, hvor de har et innovativt rum til projekt og innovativt
arbejde.

Base Camp Lind
Vi starter op med visitationsmøde i den kommende uge.
Claus Wandall/070617

