Referat af skolebestyrelsesmøde den 13. august 2014
Deltagere: Ole Nørholm, Erik Falk, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp, Lene
Madsen, Rikke Lerche, Maria Stampe Poulsen, Ole Falstie, Lillian Krarup,
Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder:
Skolebestyrelsen har ordet:

Ole
tages op på næste møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Elevrådet
Elevrådet er endnu ikke valgt!
4. Præsentation af den nye skolebestyrelse
LN bød den nyvalgte SB velkommen og der blev lavet en præsentation af
hver enkelt medlem.
5. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Opstart af skoleåret
Vi har siden maj arbejdet på at få sat lærerholdet til dette skoleår. Det har
været en udfordring, idet der er stor udskiftning af lærere rundt om på landets skoler, der rykker tættere på deres hjem. Nu er holdet imidlertid blevet
sat.
12 nye lærere som skal lære skolen at kende. Det er en udfordring som kræver meget af skolens ansatte og de nyansatte. Vi har fået ansat nogle gode
folk, der arbejder hårdt og er med til at skabe god dynamik.
Vi mangler endnu at få ansat en vikar for Morten Søby, der er sygemeldt.
Else Ingemann går på pension ultimo august 2014. Der afholdes reception
fredag den 29. august kl. 15.00.
4 pædagoger er ansat. De har endvidere ansættelse i Børnegalaksen. Her er
er også sket udskiftning hen over sommeren, idet Sofie Damgaard er blevet

optaget på en videregående uddannelse. Vi har i stedet ansat Addis. Pædagogerne medvirker i den understøttende undervisning på 1.-3. årgang.
Hen over sommerferien
Vi har investeret i affaldscontainere, der er gravet ned. Vi har oplevet, at
nogle unge tænder ild til containere mv. Vi har måtte investere en del penge,
som på sigt skal medvirke til en besparelse. Vi har endvidere købt nye skraldespande. LN oplyser, at skolen har en ansøgning liggende hos kommunen
om videoovervågning.
Mange udfordringer
Mange ting har givet administrationen udfordringer i forhold til skemaer, IT
og andre ting. Vi forsøger at tage en ting ad gangen.
Samværsregler
Vi vil i den kommende tid tage skolens samværsregler op. Med så mange nye
medarbejdere, tænker skolens ledelse, at det vi give god mening at arbejde
sig hen mod mere fælles samværsregler. Der sættes en proces i gang med
skolens medarbejdere, som vil blive præsenteret for SB.
Badminton
Samarbejdet med KLG Badminton er kommet godt i gang. 4 elever fra 7. årgang og 3 elever fra 8. årgang er involveret. Der trænes om morgenen for 7.
årgangs vedkommende samt om eftermiddagen
Skolesport
Foreløbig 20 elever fra 8. og 9. årgang er tilmeldt junioridrætslederuddannelse i studietiden. Der skal være praktik i samarbejde med fritidshjemmet
efter skoletid.
Den Jyske Sangskole
Kommer på besøg i uge 35.
Skolemad
Vi har indledt drøftelser omkring skolemad. Vi afventer udspil fra ekstern leverandør.
Uge 32
Høj aktivitet på skolen i uge 32. Arne Nielson var på besøg for at tale om motivation og om hvordan vi spiller hinanden gode. Vi havde en temadag om
entreprenørskab. Ligeledes havde vi en temaeftermiddag om bevægelse i undervisningen.
Byggeri
Byggeprogrammet er vedtaget af Byrådet. Vi afventer det videre forløb. LN er
blevet indkaldt til styregruppemøde den 5. september 2014.
LN gennemgik planerne for det kommende byggeri.

Skolen skal geares til at være en 5 sporet skole i udskolingen og 3 sporet i
grundskolen.
LN opfordrede SB til at fortsætte med at deltage i arbejdsgruppen. Ole og
Brian vil gerne deltage.
6. Til beslutning
Skolebestyrelseskontaktpersoner:
0. årgang: Maria
1. årgang: Jesper
2. årgang: Brian
3. årgang: Maria
4. årgang: Jesper
5. årgang: 5.a/5.c: Rikke 5.b: Lene
6. årgang: 6.a: Erik og 6.b: Ole
7. årgang: 7ia/7ib: Lene 7@1/7@2: Rikke 7s: Rikke
8. årgang: Erik
9. årgang: 9ia/9ib: Ole 9@/9s: Brian
7. Til drøftelse
Elevrådets deltagelse i SB-møder:
Kontaktlærerne til elevrådet gør et stort stykke arbejde med at få elevrødderne med. Det er vigtigt, at dette arbejde fortsætter.
Årshjul for SB-arbejdet:
Erik vil gerne have, at dette arbejde startes op, så der skabes overblik. Systematik omkring SB-møderne.
Overordnet:
Lind Skoles værdisætning
Vision 2020
Vigtigt med sammenhæng mellem visioner, værdisætning og reformens intentioner.
Skolens ledelse vil lave en grovskitse til årshjulet inden næste møde.
8. Meddelelser
Formanden:
Der blev afholdt en god og hyggelig lørdag for de forældrevalgte repræsentanter i SB før sommerferien. SB-medlemmerne lærte hinanden at kende. Der
er lavet plan for hvem der har interesse for de forskellige områder. De forældrevalgte glæder sig til arbejdet.

Skoleledelsen:
Forvarsel fra forvaltningen om ”Tour de Bestyrelse” som afholdes den 22. eller 25. september 2014 kl. 18.00-22.00. Aftenerne er identiske, så man behøver kun at deltage i den ene aften. Folk fra forvaltningen vil orientere om
forskellige vinkler på SB-arbejdet.
Samarbejdsaftalen mellem Lind, Højgaardsskolen og Arnborg Skole bliver
udvidet med Kølkær Skole. Arnborg Skole foreslår, at det årlige fælles bestyrelsesmøde aflyses i indeværende skoleår. SB bakker op om dette.
Personalet:
God opstart i sidste uge. God modtagelse af de 12 nye kolleger. Skolen er
gået i gang med den nye reform. Det giver nogle udfordringer, at der er
mange skift. Klokken ringer ikke længere. Det skal man vende sig til som
medarbejder og elev. Personalet har fået fantastiske arbejdspladser på skolen med eget skrivebord, hvor medarbejderne føler sig godt hjemme. Medarbejderne udtrykker glæde over, at det var etableret før sommerferien.
Claus Wandall
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