Referat af skolebestyrelsesmøde den 8. oktober 2014
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp, Rikke Lerche,
Ole Falstie, Lillian Krarup, Hanne Lolholm, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Erik Falk, Maria Stampe Poulsen og Lene Madsen.
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. Til drøftelse
Lene er fraværende. Hun lavede sidste gang et oplæg til ”Den gode historie”.
SB bakker op omkring formen og vil gerne have lavet rammer for hvad onlinebladet skal indeholde.
SB foreslår, at Lene sender et oplæg til LK og CW, som videredistribuerer til
skolens personale. Vigtigt, at der både er tekst og billeder. Målgruppen for
onlinemagasinet er forældre. Magasinet skal opslås via intra.
SB vil, med en lille event, gerne give lærerne et skulderklap for deres gode
indsats i reformens 1. kvartal. Ole og Lene sørger for det praktiske.
4. Til orientering og beslutning
Revidering af SB`s forretningsorden. Ole havde udarbejdet oplæg til ændringer. Ole begrundende oplægget og de foreslåede ændringer. LN retter forretningsordenen til.
5. Til drøftelse
Opsamling fra forældremøder:
Ole har deltaget på møder på henholdsvis 3. og 9. årg. Brian har deltaget på
møde på 2. og 7. årgang. Jesper har deltaget på 1. og 4. årgang.
Forældrene ytrede sig positivt i forhold til, at der er nye skemaer efter efterårsferien, hvor eleverne får mere fælles pausetid.

6. Til drøftelse
Opsamling fra Tour de Bestyrelse
Jesper fortalte om sin oplevelse af arrangementet, og udtrykte begejstring for
de workshops, som han havde deltaget i. HL opfordrede til, at SB deltager
den samme dag.
7. Til beslutning
Videoovervågning: Ansøgningen er bevilliget. Skal projektet realiseres?
Overvågningsanlægget kan etableres i dette år. Det realiseres dog først i næste års budget. SB indstiller, at projektet realiseres.
Teknisk serviceleder, Jesper Andersen, LN og CW kan se videomateriale
igennem, hvis der er sket hærværk.
8. Til orientering
Status på byggeprojekt og nyt fra styregruppemødet i september
Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen er blevet valgt til at tegne vores kommende byggeri. LN præsenterede de foreløbige tegninger. Vi har behov for fokus på projektområder til mellemtrinnet. Der er forskellige forhold, der bliver undersøgt for at kvalificere projektet yderligere.
Ole og Brian tager kontakt til Kommunale Ejendomme, så de modtager indkaldelse til kommende møder.
Det kommende byggeri får betydning for vore brugere, idet vi skal anvende
alle lokaler i byggefasen.
9. Til orientering
”Rigets tilstand”:
Budget 2015 og 2016
Budgetforliget giver en reduktion i skolens budget. Det medfører nogle udfordringer. Skolens ledelse vil arbejde videre med den strategiske planlægning. Vi skal have opstillet scenarier, som vi skal have kvalificeret af SB og
medarbejderne.
Kontaktlærer/klasselærer
Byrådet har besluttet, at vi kun anvender begrebet klasselærer i Herning
Kommune.
Opsigelse
Vores sekretær, Vibeke Gottlieb har opsagt sit job på Lind Skole pr. 31. oktober 2014.
Ansættelse
Vi har ansat Naya Birgitte Larsen, som kommer fra en lærerstilling ved
Skovbyskolen i Skanderborg Kommune.

Teaterringning
Det er besluttet, at vi igen indfører ”teaterringning” på skolen. Teaterringning betyder, at vi ringer med klokken 2 minutter før det ringer ind til time.
Når klokken lyder bevæger elever og lærere som mod undervisningslokalet.
Skolens fødselsdag
13. november 2014 fejrer Lind Skole 98 års fødselsdag. Dette vil blive fejret.
Temauge
I uge 49 har Lind Skole temauge, hvor temaet er ”Bysamfund”. Her vil også
være fokus på entreprenørskab. Det bliver et arrangement for skolens elever
og personale.
Møde med skoleledere
Skolens ledelse har haft møde med de øvrige skoler i skoledistriktet. Det fælles SB-møde fastholdes. Tematiske møder med lektier som tema. Mødet afholdes på Kølkær Skole næste gang.
Skolemad
Der er fin opbakning til skolemaden. 7. årgang står for uddelingen. Det går
rigtigt godt. Eleverne er meget engagerede.
UPV-skema
CW præsenterede skema, som er blevet behandlet i skolens PU (pædagogisk
udvalg). På 8. årgang skal skemaet udfyldes af klassens lærere. Ellers bruges skemaet på forsøgsbasis. SB bakker op omkring skemaet.
Nye skemaer
HL fortalte om, at de nye skemaer er i mål. De sendes ud i uge 41.
10. Til drøftelse
Drøftelse af årshjul
LN har arbejdet med årshjulet. Der er punkter som skal flyttes rundt, så der
er overensstemmelse mellem skolens forskellige organer. LN og skolens ledelse arbejder videre med dette.
11. Meddelelser
Formanden: Har modtaget brev fra UVM om implementeringen af skolereformen. Ministeren har præciseret nogle ting.
Skoleledelsen: Intet
Personalet: En enkelt uge var meget udfordrende med hensyn til sygdom.
12. Eventuelt

Claus Wandall
081014

