Referat af skolebestyrelsesmøde den 6. november
2014
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp, Rikke Lerche,
Erik Falk, Maria Stampe Poulsen og Lene Madsen, Lillian Krarup, Jørgen
Rolander (supp.), Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Elevrådet: Camilla og Kasper deltog
Afbud: Ole Falstie
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Erik
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Elevrådet
Camilla og Kasper fortæller om, at elevrådet lige nu arbejder med æbleskivesalg til juleklippedagen. Der arrangeres julefodbolddag for 5.-6. årgang,
bamsedag for 0. og 1. årg. og bagedag for 2. årg.
Elevrådet arbejder på et projekt om at samle 9. årg. Der vil blive arrangeret
en fest for 9. årg. uden for skoletiden for at styrke det sociale. Jørgen supplerer med, at lærerne gerne vil lave noget for årgangen sammen med elevrådet efter terminsprøverne.
4. Den gode historie
Lene har lavet oplæg til den gode historie på Lind Skole. Historierne skal formidles til forældrene på skolen. I den forbindelse vil Lene gerne stå for et onlinemagasin. LK og CW vil formidle oplægget til skolens personale.
5. Orientering om byggeprojektet
Der har været projekteringsmøde på skolens projekt. Endvidere har der været bedømmelsesdage på hallens projekt, hvor målet var at vælge et firma til
hallens projekt. LN deltog i bedømmelsesdagene. LN gjorde i forbindelse med
dagene opmærksom på, at musiklokalet skulle tænkes ind sammen med
skolens ønsker om lokale med plads til 800 mennesker. LN afventer indbydelse fra hallen til nyt møde.
LN oplyser, at der er nogle udfordringer i forhold til sammenbygningen.

LN fortæller, at der skal arbejdes videre med personalearbejdspladser, billedkunstlokale og gruppelokaler til mellemtrinnet.
Der er møde i kommende uge om inventar, hvor LN og CW deltager. LN foreslår, at der tænkes elevopbevaring ind i projektet. Elevrådet bakker op omkring elevopbevaring og påpeger, at det skal være holdbart. Skabe skal
kunne rumme tøj, opladning og plads til bøger til udskolingen.
RP og elevrådet fortæller, at det er rodet i klasserne med forlængerledninger.
Opfordring om at tænke en løsning på dette ind i projektet i forhold til, at
PC`ere skal kunne lades op.
Ole og Brian vil gerne hjælpe med nogle konkrete ting fx indhentning af priser.
6. Til drøftelse
Årshjul - ledelsen har lavet et oplæg
I tillæg skal nedenstående punkter også behandles:
Skole-hjem-samarbejde
Regler
Mobbepolitik
Lektier
7. Til beslutning
Høringssvar om ny ressourcetildelingsmodel
LN gennemgik oplæggene til de forskellige modeller.
HL påpeger, at det er lettest at regne med skoleåret i forhold til budgettet.
Høringssvar:
SB anbefaler at modellen der vælges, gør os mindst sårbare økonomisk set.
Ledelsen arbejder videre med oplægget til høringssvar og sender ud til SB.
Det skal bemærkes, at der er meget kort svarfrist.
8. Til beslutning
Høringssvar vedr. økonomisk omfordeling i relation til specialundervisning på
skoleområdet
Baggrund:
LN fortæller, at skolen i dag får penge til almenområdet. I tillæg tildeles vi
midler til supplerende undervisning, som handler om den ekstra undervisning op til 12 timer. Når der er tale om specialundervisning, så skal er der
tale om undervisning over 12 timer. Disse midler fordeles i dag fra centralt

fra forvaltningen.
På skolen har vi enkeltinkluderede elever. Disse elever er visiteret til enkeltinklusion i almenklasser af det kommunale visitationsudvalg.
I den nye model skal skolerne selv finansiere ovenstående. Midlerne fordeles
til skolerne.
Høringssvar:
Friskolernes rolle
Specialklasser og centerklassers incitament til at sende ud i almenskolerne
Når man arbejder i specialområdet udelukkende, så kan vi have en bekymring
Vi peger på en model, der ikke er afhængig af forældreindtægt
Ledelsen arbejder videre med oplægget til høringssvar og sender ud til SB.
Det skal bemærkes, at der er meget kort svarfrist.
9. Til drøftelse
Lind Skole - version 2014
Vi vil drøfte planen med skolens personale jf. fremsendte plan. Dette arbejdes afsluttes i marts. Efter mødet med skolens personale, vil vi lave oplæg til
SB til beslutning.
Linjeklasser
LN har haft en indledende proces med udskolingen. Der er nu nedsat en styregruppe, der skal arbejde hen mod en modernisering af linjerne. Lærerne er
meget motiverede for at deltage i dette arbejde.
Vi vil evaluere arbejdstiden med personalet i løbet af foråret.
10. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Fodboldpiger
Skoleholdet har klaret sig flot under Helle Krog Madsens ledelse og skal
spille regionsfinale på mandag den 10. november kl. 11.00 på hjemmebane.
Featureuge
I uge 50 afholdes en emneuge. Torsdag afholdes messe i hallen, hvor skoledagen er forlænget.
Juleafslutning
Holdes fredag den 19. dec. 2014

Medhjælpere i praktik
Der starter en i praktikant op i med opgaver på personalerummet. Pedelmedhjælper starter i næste uge.
Personale
Karin Wraa er sygemeldt.
Kristina Taaning har sagt sin stilling op ved Lind Skole.
Naja Larsen har sagt op. Hun har fået tilbudt en spændende stilling i Silkeborg.
Pædagog, Morten Kristensen er flyttet over i Hjørnehuset på fuld tid.
Praktik på 6. årgang
Lærer og elever har fået et arrangement op at stå, hvor eleverne i på kommende 7. årgang tilbydes praktik i uge 50 - 3 dage.
Praktikant
3. årgangsstuderende fra Jelling. Nørre Nissum læreruddannelsen vil gerne
have os som praktikskole.
Erhvervsklasse
Vi bliver nødt til at tage erhvervsklassen af bordet, idet den ansvarlige lærer
har sagt op. CW meddeler dette til samarbejdspartnerne i projektet.
Elevplaner
Vi har tilrettet elevplanerne i forhold til den nye bekendtgørelse.
UVM
Vi har ansøgt om, at deltage i projekt om implementering af Fælles Mål. Her
venter vi spændt på om ansøgningen imødekommes fra ministeriet.
Comenius
Besøg i kommende fra Spanien i uge 46. Lærer, Belinda Hornshøj og CW får
en spændende uge med fokus på innovation, entreprenørskab, erfaringsudvekling og netværksdannelse med de spanske lærer- og lederkolleger fra Andalusien.
First Lego League
4 klasser deltager på lørdag den 8. november 2014 i First Lego League konkurrence på Herningsholm Erhvervsskole.
Linjefag/undervisningsfag
2 lærere skal deltage på uddannelse i natur/teknologi.
Sammenlægning af klasser på 7. årgang
I forlængelse af Kristin Taanings opsigelse, hvor en klasse står over for at
skulle have deres 3. dansklærer på kort tid og en årgang med for få elever til
5 klasser, så har vi en situation, der kræver handling. SB anbefaler, at sammenlægning sker nu. SB anbefaler, at hele årgangen involveres og inviteres

til fyraftensmøde. SB pointerer, at information og involvering er vigtig.
SB vil gerne deltage ved fyraftensmødet! Lene og Rikke er kontaktpersoner.
Ledelsen vil lave en procesplan, hvor lærere, forældre og elever involveres.
11. Meddelelser
Formanden: Kunne godt tænke sig en time før eller efter mødet uden skolens ledelse/medarbejdere på næste møde. Foreslår at vision 2014 sættes på
dagsordenen - eventuelt ekstraordinært møde.
Skoleledelsen: Intet
Personalet: Lærerne er inde i en periode med samtaler, elevplaner og karakterer. Der er nogle omrokeringer blandt personalet. Personalet er indkaldt til
MUS-samtaler. HL og CW deltager i teamsamtaler. Lærerne er ved at komme
ind i arbejdstidsaftalen. Glade for SB`s gimmick! Der er kommet mere ro på
dagen efter det nye skema.
12. Eventuelt

Claus Wandall
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