Referat af skolebestyrelsesmødet den 18. april 2018
Deltagere: Ole Nørholm, Mette Juhl-Nielsen, Maria Stampe Poulsen, Annemette
Balslev Christensen, Brian Jensen, Josefine, elevrådet, Laura, elevrådet, Margit
Lassen, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Jesper Moss Kamp og Michael Kjær Benholt Andersen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Underskrives næste gang
3. Præsentation af Hannah Nørskov
Hannah præsenterede sig. Hun kommer fra Mejrup Skole i Holstebro Kommune.
Hannah bor i Holstebro med mand og to børn.
4. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Møde med kandidater
Ole og CW har haft møde med kandidater til SB-valget. Der bliver fredsvalg. Der
er en ekstra kandidater til suppleantposten. Annemette skriver til Ole.
Forslag om at indkalde de nye SB-medlemmer.
Der er samrådsmøde i den kommende uge.
På det næste møde kommer der forskellige medarbejdere og fortæller om deres
projekter og arbejdsområder.
Arrangement i BOXEN den 28. maj 2018 kl. 17.00-20.30. Her deltager personale
og SB-medlemmer er velkomne.
Skoleledelsen:
Tolærerordning behandlet på børne- og familieudvalgsmøde
Tolærerordning er godkendt for kommende skoleår.
Billedskoleprojekt

Børne- og familieudvalget har godkendt ansøgning om en et-årig fortsættelse af
projektet. Dog med en reduktion af budgettet.
Potentiel konflikt
Den potentielle konflikt er udsat. Hvis der kommer strejke, så vil der være 4
lærere, LN, administrativ koordinator og pedeller. Vi krydser fingre for, at der
findes en løsning.
Fritidshjemmet
Det er snart klar til ibrugtagning.
Kompetenceudvikling
To lærere på diplomuddannelse. 7 lærere kan komme på lærerkursus i True
North. Der er stor interesse for kurset.
Trivselsteam
Dette team består af AKT-vejledere, trivselspædagoger og ledelse. Der har været
en arbejdsdag, hvor vi har fået drøftet kommende indsatser. Vi vil blandt andet
udarbejde et forventningskatalog til forældre i samarbejde med SB. Der vil
endvidere blive lavet udkast til klassetrivselsråd til SB.
Skole-hjem-samarbejde
Lærerne har i eftermiddag været samlet til en proces vedr. skole-hjemsamarbejde. Dette skal kvalificere de kommende principper. Der laves
efterfølgende en arbejdsdag med personale.
Åben skole-samarbejde
Lind Skole og Herning Rideklub har indgået et samarbejde. Der er indsendt
ansøgning om støtte til kultur og fritid.
Personalet:
Indskolingens bibliotek er ved at fungere igen. Det blev indviet forleden.
Mange aktiviteter ud af huset. Nogle forældre kan blive bekymrede over, at der
bliver lavet cykelture ud af huset i indskolingen. SB opfordrer til, at der fortsat
laves cykelture. Forældre kan eventuelt deltage efter aftale med lærerne.
FSA-prøverne nærmer sig. Det fylder for eleverne.
På 8. årgang har der været ”Uddannelse og job” temadage.
Elevrådet:
Elevrådet har haft møde med Jesper og CW omkring borde og bænke til
udearealerne.

Elevrådet vil gerne give midler til en eventuel skolebod.
5. Til beslutning
Forslag til effektuering af den pålagte besparelse
LN redegjorde for hvordan besparelsen på de 1,4% blev effektueret.
Ledelsen læser timer svarende til en halv lærerstilling. Derudover dækker vi en
del vikartimer i eget hus i forbindelse med barsel og frikøb af lærer.
Dette medfører, at der spares i alt 416.000 kr. i 2018.
6. Til drøftelse
Principper for udefra kommende opslag på intra
Der er kommet henvendelser om, at forældrene ikke ønsker at blive bombarderet
med ikke skolerelaterede opslag på intra.
Det kan være dilemmafyldt, idet vi på den ene side gerne vil samarbejde med
lokalområdet og foreningerne, men heller ikke ønsker, at forældrene ”spammes”
med materiale.
SB`s holdning er, at intra kun skal anvendes til skolerelaterede ting.
SB opfordrer foreningerne til at anvende andre distributionskanaler.
Materiale fra lokale foreninger må gerne omdeles på skolen efter aftale med
skolens ledelse.
Det eksisterende princip omformuleres. LN laver udkast.
7. Til drøftelse
Næste skoleår, personale, stillingsopslag, ansættelsessamtaler.
Der har været et udvalg af medarbejdere samlet for at lave opfølgning på
materialet fra aftenen, hvor vi var samlet for at komme med ideer til skolens
grundfortælling.
Der er ikke lagt op til store forandringer næste år. Linjer udfases til fordel for
profilfag. BaseCamp og Kanten fortsætter.
I øjeblikket søges 3 lærere til næste år.
Vi overvejer at flytte samtaler til tirsdag den 24. april 2018.
8. Til orientering
Samarbejde med Herning Billedskole

CW fortalte om samarbejdet og de positive erfaringer fra næsten et helt skoleår.
Projektet omhandler undervisning på 5.-9. årgang, kompetenceudvikling af
lærerne og vejledning i forbindelse med opstart af projektopgaven samt under
projektugen til eleverne. Vi får mulighed for at fortsætte projektet i endnu et år,
da der netop er bevilliget penge af Børne- og familieudvalget. Dog et reduceret
budget.
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