Referat af skolebestyrelsesmødet den 3. november 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Maria Stampe Poulsen, Mette JuhlNielsen, Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Rikke Lerche, Jesper Moss Kamp, Johan Kaagaard Krog, Alex, 8.d
(elevrådet), Emma, 8.d (elevrådet).
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Ole orienterede om Tour de Bestyrelse. Logistikken fungerede rigtigt fint. Mange
spændende workshops. Nogle var mere relevante end andre.
Ole inviterer suppleanten, Michael skal med til næste møde.
Skoleledelsen:
LN orienterede om personalesag.
Asger har sagt sin musiklærerstilling op. Vi opslår en stilling. Der afholdes
ansættelsessamtaler den 28. november kl. 15.30.
Der sker en opbremsning (indkøbsstop) i forbrug fra CBL`s side.
I januar får vi besøg af socialministeren i forbindelse med samarbejdet mellem
Lind Skole og Lind Plejecenter.
Lærer, Belinda Hornshøj er i finalen i en entreprenant konkurrence, ”Reach for
Change”. Belindas projekt omhandler samarbejdet mellem skole og Lind
Plejecenter.
Personalet:
Planlægning af jubilæumsugen er i fuld gang i alle afdelinger.
Rullende ungdomsuddannelse løber af stablen i jubilæumsugen den 8. nov. 2016.

Rengøringsdagen i grundskolen har været i fuld gang i dag.
Matematikkens Dag foregår den 17. nov. Emnet er ”universet”.
Elevrådet:
Deltog ikke
4. Til drøftelse
100 års jubilæum den 12. november
Lærerne er i fuld gang med forberedelserne til ugen og selve jubilæumsdagen den
12. november 2016. LN orienterede om indholdet.
Værkstederne kører fra kl. 10.00- ca. 12.00 og herefter foregår den officielle del i
hallen kl. 12.30 på selve jubilæumsdagen. Vi håber på besøg af mange forældre,
tidligere elever/forældre og samarbejdspartnere.
LN/CW har lavet pressemeddelelse med spothistorier, som pressen allerede er i
gang med at følge op på.
5. Til drøftelse
Opfølgning på DropMob kursus samt aftaler vedr. udarbejdelse af handleplan i
forhold til mobning
LN orienterede om procesplanen og deltagere.
SB skal vælge èn par repræsentant til styregruppen. Ole taler med Rikke. SB
foreslår, at forældrerådene inviteres til et møde omkring DropMob.
6. Til drøftelse
Formulering af princip for mobiltelefoner på Lind Skole
Vi kiggede på principper fra andre skoler.
Hvad skal det overordnede formål være med at lave et princip?
-ensartethed/behovsstyret
-nærvær
-leg
-samtalen
-socialt samvær
-mange tilgange
-kan vi opnå et fælles sprog omkring mobiletik?
LN tager kontakt til skole i Holstebro.

CW tager kontakt igen til Skægkærskolen i Silkeborg.
Ole tager kontakt til Skægkærskolens SB-formand igen.
CW undersøger mulighed for oplæg udefra for oplæg, der skal danne grobund for
fælles sprog og forståelse.
CW undersøger samarbejde med grundskolerne, som vi samarbejder med i
forhold til fælles forståelse.
CW undersøger om der kan laves oplæg for medarbejdere, SB og forældre.
7. Til drøftelse
Principper for undervisningens organisering
Udsat
8. Til drøftelse
Principper for skolerejser og elevaktiviteter
Princippet har været behandlet i MED. Der er lavet nogle få rettelser.
Princippet vedtages endeligt.
9. Til beslutning
Opfølgning på nyligt afholdte forældremøder inkl. Kommunikations GPS
Formen med en fællesdel med ledelses- og SB-del samt en klassedel fungerer
godt. Fungerer fint med mødestart kl. 17.00.
Det blev nævnt af SB, at vi kunne bruge mere tid på Kommunikations GPS. SB
opfordrer til at folde den mere ud næste år. Gøre den tydelig for forældrene.
Forventninger til forældre skal kridtes op.
Vigtigt at nye lærere fortsat præsenteres på forældremøderne. Det er vigtigt at få
sat ansigt på de nye.
CW sørger for at lægge den på. Ole sender en elektronisk udgave til CW.
10. Til beslutning
Stadfæstelse af punkter til dagsorden for 5. dec. med skolechef, Bo Meldgaard.
1. Udviklingsmål – læringssamtaler, læringssamtaler (tolærerordning).
LN/OF/MA
2. Inklusionsstrategi – antimobbestrategi, overgange, medarbejder på social
inklusion, trivselskonferencer, pædagoger og Ækvator. LN
3. Åben skole, samarbejde med plejehjem, industrien som karrierevej,
entreprenant arbejde, badminton, skolesport. CW
4. Eget punkt. Høringssvar. Rekruttering. Mange bolde i luften (krop og
kompetencer), forskellige strategier. Ole

11. ”Rigets tilstand”
Møde med grundskolerne
Vi har haft et møde med grundskolerne sammen med vore fagteamformænd i
engelsk og tysk. Formålet med mødet var at skabe de gode overgange mellem
grundskole og udskolingen på Lind Skole. Vi vil fortsætte med samarbejdet, da vi
oplever, at det giver god mening.
Skolesport
Samarbejdet med fritidshjemmet om uddannelse af junioridrætsledere fortsætter.
Tilbuddet bliver også givet til 7. årgang. Helle Krog Madsen er tovholder.
7.a temadag – ”Tal ordenligt”
Vi fik en chance for en temadag, hvor der arbejdes med trivsel og digital dannelse
gennem filmproduktion. 7.a bød ind på dagen og skal således deltage i en
temadag den 18. november 2016.
Digital indsats fra SSP
Vi oplever en tendens blandt unge omkring deling af billeder. Skolens SSP-lærer,
Ulrik Hyldgaard laver pt. oplæg for udskolingen og konsekvenserne ved deling af
billeder – både de menneskelige og lovmæssige konsekvenser.
Lind Skole medvirker i film om målbevidst læring
OF og Benedikte Keogh medvirker i film om målbevidst læring for lærere i
Herning Kommune. Filmen skal være med til at stimulere arbejdet med
målbevidst læring i Herning Kommune. James Nottingham medvirker også i
filmen.
Facebook
Vi arbejder videre med husregler og er undersøgende på fordele og ulemper ved at
gå på Facebook som skole.
12. Eventuelt
Intet at referere
Claus Wandall/031116

