Referat af skolebestyrelsesmødet den 30. oktober 2017
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moss Kamp, Annemette
Balslev Christensen, Brian Jensen, Mette Juhl-Nielsen, Margit Lassen, Marianne
Juhl, Anne S 9@ (elevrådet), Josefine 8c(elevrådet), Louise 8d (elevrådet), Claus
Wandall og Lisbeth Noe.
Sune Kjeldgaard, KLG deltog under pkt. 0a og Jesper Egebæk og Sven Agergård
under pkt. 0b
Fraværende: Johan Kaagaard Krog og Michael Kjær Benholt Andersen,
0a KLG Håndbold
Sune fortalte om KLG`s proces hen mod at skabe en fælles vision, mission og
værdier. Han fortalte endvidere om hvordan de involverer de frivillige i arbejdet
gennem den 8. spiller. Det er vigtigt med forventningsafstemning.
0.b KLG Fodbold
Sune og Jesper fra KLG Fodbold fortalte om baggrunden for, at der kunne opføres
en ny kunststofbane og multibane. Der skal laves en opmåling af det foreslåede
areal samt en økonomisk oversigt. KLG vil vende tilbage til skolen, når de har fået
arbejdet videre med opmåling og økonomi. SB anbefalede en
forventningsafstemning vedr. forsikringsforhold, vedligehold, regler etc.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Intet nyt. Dog gør Ole opmærksom på samrådsmødet i næste uge den 9.
november kl. 19.00. Ole og Mette deltager.
Skoleledelsen:
LN og CW deltager i Tour de Bestyrelse. Ingen forældrerepræsentation.
LN orienterede om TEMA-aftenen den 22. november 2017. Vi har hyret Karsten

Thygesen som facilitator. SB anbefaler en kulturbærergruppe, der efterfølgende
skal behandle materialet fra aftenen.
Artiklen i borgerforeningens blad blev drøftet.
Personalet:
Fælles udskolingsforløb om bæredygtighed er netop skudt i gang. Der laves
forberedelse til projektugen i udskolingen. Der har været afholdt filmfestival i
udskolingen og motionsløb lige før ferien. Der laves pt. foredrag på 5. og 6. årgang
fra foreningen SIND. På mellemtrinnet skydes samarbejdes med Herning
Billedskole i gang.
Elevrådet:
Der har været to repræsentanter fra Lind Skole til det fælleskommunale
elevrådsmøde. Elevrådet ønsker at få gennemført skadesbarometret, så det bliver
synligt, hvad der bliver ødelagt for alle. Elevrådet arbejder lige nu på at få lavet en
madbod på skolen. SB glæder sig til at høre mere om dette på mødet i december.
Elevrådet har været rundt i klasserne på skolen for at fortælle om elevrådets
arbejde.
4. Til drøftelse
Evaluering af skolens mobilpolitik
Elevrådet forklarede, at mobilpolitikken fungerer godt. Eleverne taler mere med
hinanden i pauserne. Idrætslærerne skal mindes om, at der skal indsamles
mobiltelefoner.
5. Til beslutning
Revidering af principper for godkendelse af undervisningsmidler
CW forklarede om baggrunden for revideringen af princippet. Økonomien til
undervisningsmidler er blevet decentraliseret. Princippet blev vedtaget.
6. Til beslutning
Revidering af principper for budgetlægning
LN forklarede om baggrunden for måden, at der arbejdes med økonomi og
budgetlægning på. Princippet blev vedtaget.
7. Til drøftelse
Bestyrelsesvalg til foråret
På valg er:
Jesper (genopstiller ikke)
Ole (genopstiller ikke)
Michael (genopstiller ikke)
Brian (overvejer om han genopstiller)

SB vil gerne gøre en indsats for at få mange til at stille op. Der skal laves en
brainstorm i klasserne, hvor eleverne involveres i forhold til hvordan flere
forældre kan engageres i SB`s arbejde. MA, MS og CW laver et oplæg til
brainstorm i klasserne med en relativ kort deadline inden næste SB-møde.
Endvidere vil SB gerne engagere en eller flere klasser i forhold til at formulere en
entreprenant opgave.
8. Til orientering
Rigets tilstand
Indeklima
LN orienterer forældrene om status i forhold til de klasseværelser, som
håndværkerne arbejder hårdt på at få færdige. LN orienterede endvidere om
seneste status vedrørende indemiljøet.
Ansættelser
Vi har ansat Poul Andersen, der har linjefag i musik, idræt og engelsk.
9. Eventuelt
Intet at referere
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