Referat af skolebestyrelsesmøde den 7. juni 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Erik Falk, Marianne Juhl, Rikke Lerche, Maria
Stampe Poulsen, Ole Falstie, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Jesper Moos Kamp, Brian Jensen, Laura Bircherod Bentzen (elevrådet), Patrick Thimm Sørensen (elevrådet) og Lars Vistisen.
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. Meddelelser
Formanden:
Intet
Ledelsen:
Er i fuld gang med skoleårets afslutning og planlægning. Den nye gymnasiereform giver også anledning til refleksion og nye initiativer. Indvielsen den
27. maj 2016 forløb rigtigt godt.
Personalet:
Afslutning på skoleåret er i fuld gang og planlægning af nyt skoleår er gået i
gang. Mange børn har givet udtryk for, at det var fantastisk at lave noget
sammen i forbindelse med indvielsen.
Elevrådet:
Havde meldt afbud!
4. Til orientering
100 års jubilæum den 12. november 2016
Vi har indledt et samarbejde med Erik Lindeberg omkring tekst til ny skolesang, hvor Flemming Berg står for musikken. Der er givet input fra styregruppen til teksten. Erik Lindeberg har været på besøg på Lind Skole.
Der er lavet en Facebookside, hvor der er megen aktivitet.

Der blevet taget et luftfoto med alle børn og voksne fra Lind Skole i anledning af skolens 100 års jubilæum.
5. Til drøftelse
Lind Skoles kommunikations GPS
SB foreslår, at vi tager kontakt til Trykstuen, Herning Kommune omkring
trykning. Ole tager kontakt til Lene omkring opsætning. CW får besked fra
Ole.
6. Til orientering
Dropmob som værktøj til antimobbestrategi samt Lind Skoles fremadrettede
arbejde med inklusionsstrategien.
4 pejlemærker i inklusionsstrategien. De fire pejlemærker skal implementeres over 4 år. De 4 pejlemærker er:
1.
2.
3.
4.

Alle arbejder videnbaseret og systematisk.
Forældre inddrages som en ressource.
Der tilbydes forskellige tiltag til forskellige behov.
Der arbejdes med en tydelig implementeringsplan i en evalueringskultur.

SB skal deltage i et kursus omkring antimobbestrategien.
7. Til beslutning
Principper for deling eller sammenlægning af klasser. Version fra 2014 revideres eller fastholdes.
SB har behandlet og godkendt princippet uden ændringer.
Principper for nye elever i klassen blev godkendt.
8. Til orientering
”Rigets tilstand”
Forældremøder
Vigtigt at melde tidspunkterne ud til forældremøderne tidligt i forhold til forældrenes planlægning. Start på forældremøder kl. 17.00. Dette er et pilotprojekt i kommende skoleår. Fremadrettet er SB undersøgende på om starttidspunkt er optimalt i forhold til stor forældredeltagelse.
Personalesituationen
LN orienterede om aktuelle sager.
Samarbejde med hallen og KLG
LN orienterede om møde med hallen og KLG.
Varslingsanlæg

Dette skal skiftes. Varslingsanlægget kommer til at fungere som varsling og
brandalarm. Vigtigt, at klokken kan høres fra alle steder - også ude. Pengene til dette kommer fra Kommunale Ejendomme.
Skolesyn
Vi har haft skolesyn. Vi får penge til indvendigt vedligehold. Udendørs er det
Kommunale Ejendomme som står for vedligeholdet.
1. prioritet:
Beplantning ved parkeringspladsen
Beplantning mellem fingrene
Nedlæggelse af væg
2. prioritet:
Hegn ved tennisbanen
Cykelparkering
Prøver
Nye procedurer i forbindelse med skriftlige afgangsprøver, hvor opgaver kun
censureres af censor. Det har betydet megen opmærksomhed fra elever og
lærere omkring karaktergivning. Eleverne kan vælge at klage til skolens ledelse. Klagen skal begrundes med udgangspunkt i vurderingskriterierne fra
FP9.
Udmelding omkring nye 7. klasser
CW har meldt nye klasser ud til forældre sammen med valgfag.
Ansættelser
CW orienterede om processen omkring ansættelse af naturfagslærer.
Adfærdskultur
Der er udarbejdet plakat og klistermærker, som skal præsenteres for elever
og forældre i det nye skoleår.
Datoer
LN orienterede om datoforslag. Mødet den 26. oktober flyttet til den 5. oktober 2016. De reviderede datoer er:
Mandag den 22. august
Tirsdag den 27. september
Onsdag den 5. oktober
Torsdag den 3. november
Mandag den 5. december
Tirsdag den 17. januar
Onsdag den 1. marts
Torsdag den 6. april
Mandag den 8. maj
Tirsdag den 6. juni

Husk at sende referat cc til nye SB-medlemmer.
9. Eventuelt
LN takkede Erik Falk for en lang og tro tjeneste i SB som formand og senest
som næstformand.
Claus Wandall
100616

