Referat af skolebestyrelsesmøde den 7. april 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Rikke Lerche, Jesper Moos Kamp,
Maria Stampe Poulsen (fra kl. 17.30), Erik Falk, Laura Bircherod Bentzen
(elevrådet), Ole Falstie, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Patrick Thimm Sørensen (elevrådet) og Lars Vistisen
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Jesper
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Henvendelse vedr. busser, som der er handlet på.
Ledelsen:
Ansøgning
Ansøgning om nedsættelse af undervisningstiden for 4.-9. klasse for skoleåret 2016/17. Ansøgningen er imødekommet.
Skoleårets planlægning
Der er pt. mange møder om skoleårets planlægning, hvor ledelsen skal deltage. Har i dag deltaget på møde om pædagogiske tiltag, der understøtter de
to kommunale målspor.
Seminar for skoleledelsen
Vi har arbejdet med teamets profil og hvordan man kan arbejde med CBL`s
nye lederkodeks. Endvidere fokus på hvordan ledernetværket i områdets
skoler bliver styrket.
Lærings- og trivselsteam
I de kommende uger skal lærings- og trivselsteamet mødes og sætte handling bag Lind Skoles udviklingsmål for 2016-2020.
Skolebus
SB drøftede situationen omkring skolebusser. Der bliver på den baggrund
sendt et brev til Vej og Trafik.

Værdier for elevadfærd
Er under udarbejdelse og skulle snart være klar.
Personalet:
Er glade for de nye rammer. Det giver lidt udfordringer med midlertidige arbejdspladser, men det kommer der styr på i løbet af foråret.
Elevrådet:
Laura fortæller, at ordningen med fodboldbaner er kommet på plads. Der afholdes snart fælles elevrådsmøde i kommunen.
De store og små er nu langt væk fra hinanden efter flytningen til nye klasselokaler. Alle elever lader dog til at være faldet godt til.
4. Til beslutning
100 års jubilæum den 12. november 2016
Der er nedsat en styregruppe, der har lagt fast, at eleverne bliver delt op i
grund- og udskoling. Der laves forskellige kreative undervisningsaktiviteter,
der skal munde ud i forskellige produkter. Der kan ventes hjælp udefra.
Dørene åbnes lørdag den 12. november 2016 til en åben skoledag, hvor eleverne viser hvad de kan i Lind Skole anno 2016.
Indvielsen af skole og hal:
LN orienterede om, at indvielsen løber af stablen fredag den 27. maj 2016
fra kl. 13.00-17.00. Der vil være tale af borgmester, Lars Krarup og skoleleder, Lisbeth Noe. Endvidere bliver der underholdning fra skolens elever. Det
endelige program bliver lagt fast i den kommende uge.
5. Til drøftelelse
Lind Skoles kommunikations GPS
SB anbefaler, at forældrene gøres bekendte med GPS`en i forbindelse med
det første forældremøde i skoleåret. Vigtigt at nye elevers forældre også hører
om, GPS`en i forbindelse med opstart på Lind Skole.
GPS`en placeres på forsiden af Skoleporten. Erik undersøger lay-out og tryk
af pixiudgave i samarbejde med en uddannelsesinstitution. Erik melder tilbage om pris.

6. Til beslutning
Principper for skolestart fra 2011. Version fra 2011 revideres eller
fastholdes.
LN tilretter principperne for den gode skolestart på baggrund af drøftelsen i
SB. Herefter lægges de ud på intra.
7. Til beslutning
Timefordelingsplan for skoleåret 2016/17.
Skoleledelsen går i dialog med udskolingslærerne omkring valgfag på 7. årgang. Ellers så ligner timefordelingsplanen sig selv i forhold til sidste skoleår.
SB anbefaler, at akademitimer skal videreudvikles i forhold til den niveaudelte holdundervisning.
SB vedtager den fremlagte timefordelingsplan.
8. Til beslutning
Skolebestyrelsesvalg
Informationsbrev er sendt ud til forældre. Ole og CW er tovholdere på skolebestyrelsesvalget.
Der afholdes valgmøde mandag den 11. april kl. 19.00-21.00.
Fra SB deltager Ole, Jesper og Brian. CW er ledelsesrepræsentant.
På valg:
Erik (modtager ikke genvalg), Lars Vistisen (modtager ikke genvalg), Maria
(genopstiller).
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
Rullende ungdomsuddannelser
CW orienterede om det kommende skoleår, hvor vi skal samarbejde med
Herning Gymnasium og Herningsholm Erhvervsskole (El og cykel/MC). Lærerne skal på besøg og introduceres til de respektive uddannelser den 8. november 2016. Mens udskolingslærerne er på besøg på uddannelsesinstitutionerne, så kommer der elever fra ungdomsuddannelserne på skolen og underviser 8. og 9. årgang.
Klassedannelse kommende 7. årg.
Her er processen omkring klassedannelse i fuld gang med alle klasselærere
fra grundskolerne.

Kommende 0. årgang
Vi laver 3 klasser for kommende 0. årgang.
Kommende 1. årgang
Her går vi fra 2 klasser til 3, idet der forventes øget tilgang.
Skolepsykolog
Der er ansat en ny skolepsykolog pr. 1. april som forventes at starte stille op
på skolen medio april efter introduktionsperioden på Rådhuset.
Byggeri
Vi afventer de sidste ting omkring byggeriet, hvor entreprenøren og Herning
Kommune skal have afklaret de sidste ting. Parkeringspladsen forventes
færdig omkring uge 20.
Lærernes tilstedeværelsestid
Skoleledelsen, TR og AMR har lavet en model for lærernes tilstedeværelsestid. LN gennemgik modellen for SB.
10. Eventuelt
Intet at referere
Claus Wandall
110416

