Referat af skolebestyrelsesmødet den 20. marts 2018
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Mette Juhl-Nielsen, Margit
Lassen, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Laura, 7d, Josephine, 8c
Fraværende: Jesper Moss Kamp, Annemette Balslev Christensen, Michael Kjær
Benholt Andersen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Intet
Skoleledelsen:
Den varslede konflikt fylder en del. Der er nogle teknikaliteter, som der skal være
styr på. Vi håber, at det løser sig i forligsinstitutionen. Skoleledelsen vil holde
forældrene orienteret via forældreintra. Arbejdsklimaet og humøret har været fint
på skolen.
Der er meldt ud til kommende 9. årgang om, at der kun er elever til 3 klasser.
Forældrene er inviteret til fyraftensmøde den 4. april kl. 17.00-18.00.
Personalet:
8. årgang har været på introduktionskurser.
Forårskoncert afholdes onsdag den 21. marts 2018
Billedskoleprojekt starter op på 6. årgang
Forløbet vedr. klassedannelse på kommende 7. årgang er i fuld gang.

Elevrådet:
Emma og Josefine fra elevrådet er i gang med at kigge på bord-/bænkesæt til
rundt omkring på skolen. Elevrådet har haft en proces vedr. de midler, som de
har opsparet. De vil gerne købe nogle ting, som kommer alle til gode.
Elevrådet har endvidere modtaget andre forslag til brug af midler fx trampoliner.
SB bemærker, at der er en lovgivning på dette område, der kræver byggetilladelse.
Elevrådet ønsker et rum hvor alle kan mødes til fx lektiecafe. LN opfordrer
elevrådet til at lave en ”ansøgning” til skolens ledelse som efterfølgende kan
drøftes i SB.
4. Til beslutning
Timefordelingsplan
LN gennemgik timefordelingsplanen. Da, der kun var 3 forældrerepræsentanter til
stede på mødet, så beder SB om, at den sendes til høring i SB. LN/CW sørger for
at udsende denne til høring og hurtig svar tilbage.
5. Til drøftelse
Mobilpolitikken
Laura og Josefine fra elevrådet fortæller, at mobilpolitikken håndhæves i deres
klasser. Begge fortæller, at det virker godt med mobilpolitikken. Eleverne er
sociale i pauserne fx med leg, fodbold og snak.
MS fortæller, at der på 6. årgang er et forløb i gang omkring mobilpolitikkens
indvirkninger. Konklusionen på forløbet er, at den er med til at styrke
kammeratskabet. Hvis lærerne glemmer det, så bliver den ikke afleveret senere på
dagen.
MA fortæller, at det giver en tryghed for nogle elever, at de ikke har mobilen. Der
opleves en større opmærksomhed i klassen og fokus på det sociale.
SB ønsker, at der sendes en status på evalueringen ud til forældrene. Ole og CW
taler sammen om dette.
6. Til beslutning
Principper for udefra kommende opslag på intra
Udsættes til næste møde.
7. ”Rigets tilstand”
Inspektion fra Brandmyndighederne

LN orienterede om inspektionen fra brandmyndighederne i forbindelse med
skolens tilbygning og renovering.
Personalesag
LN orienterede om en personalesag.
Næste skoleår
LN orienterede om økonomi og kommende klasser.
Inklusionseftersyn
LN orienterede lige nu om, at der pt. er et inklusionseftersyn i gang i CBL. Dette
skal behandles politisk i løbet af foråret.
Møde med KLG-fodbold
LN har haft et godt og konstruktivt møde med KLG-fodbold. KLG har planer om at
etablere hybridbane og multibane mv. Lind Skole synes godt om planerne, men
har pt. ikke midler at lægge i projektet.
Herning Rideklub
Der har været en kontakt med henblik på et samarbejde.
Arrangement i Boxen den 28. maj
LN orienterede om et arrangement i Boxen den 28. maj 2018, hvor personalet er
indbudt kl. 17.00-20.30. Endvidere er en repræsentant for SB også velkommen.
Claus Wandall/210318

