Referat af skolebestyrelsesmøde den 18. februar 2015
Deltagere: Ole Nørholm, Brian Jensen, Jesper Moos Kamp, Rikke Lerche,
Ole Falstie, Tove Arndt, Hanne Lolholm, Ulla, Berg, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Erik Falk og elevrådet
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:
Ole har deltaget i samrådsmåde. Målstyret undervisning var på programmet.
Lærerne skal nu tænke mål før end tema. Ole fortalte om, at der er kommet
et nyt hæfte om elevernes læringsudbytte fra ”Skole og forældre”.
OF bemærkede, at der ligger fine klip på Youtube.
Ledelsen:
Morten Søby er på vej tilbage. Er nu begyndt med superbrugerarbejde et par
timer om dagen. Karin Wraa starter op 2. marts. Lisca starter op på deltid
med hovedvægt på egen 2. klasse. Alice læser resten af Liscas timer.
Trivselsmåling startes op i denne periode. Der laves en undersøgelse nu, der
kan anvendes i forhold til at arbejde med trivsel i klasserne.
Personalet:
Fredag den 6. marts afholdes ”trivselsdag” på skolen. Det er en dag hvor der
arbejdes på tværs på skolen. Prøveperioden nærmer sig for 9. årgang. Denne
årgang har derfor et andet fokus på trivselsdagen.
4. Til drøftelse
HL redegjorde for regnskabet i 2014. Der er et underskud på ca. 1.000.000
kr. Driften har hængt godt sammen. Lønninger har belastet likviditeten, idet
medarbejdere, der har skiftet job har fået udbetalt 6. ferieuge og feriepenge
ved afslutningen af ansættelsesforholdet.

Kompetenceudvikling har også været en udfordring for skolens budget, idet
vi ikke får dækket hele udgiften til vikarer for de lærere der er på uddannelse.
Der blev oprettet en 7. klasse mere end vi havde midler til. Dette belastede
regnskabet i 2014 med ca. 200.000 kr. og 2015 med 300.000 kr.
Vi har haft langtidssygemeldte medarbejdere på ubestemt tid, hvor vi ikke
har fået refusion for lønudgiften.
Endvidere kan vi konstatere en stigning i omkostningerne i forhold til kopiering og kommunale indkøbsaftaler.
Underskuddet skal indhentes - noget giver sig selv, idet vi har mange nyansatte, som ikke skal have feriepenge i 2015. Andre steder må vi spare på
ressourcerne. Vi håber, at vi kan klare underskuddet over 2 år, hvor der afvikles min. 600.000 kr. i 2015 og resten i 2016.
SB godkender regnskabet for 2014 og tilslutter sig afviklingsplanen med
min. 600.000 kr. i 2015 og resten i 2016.
5. Til beslutning
Organisering af skoledagen
Lektionslængden er drøftet med alle medarbejdere efter et skoleår, hvor vi
har haft nogle forskellige modeller. Vi har siden efterårsferien arbejdet med
45 min. moduler. På denne baggrund har skolens ledelse lavet en proces
med medarbejderne, hvor udgangspunktet var at se på en skoledag i elevperspektiv.
Medarbejderne har på baggrund af den beskrevne proces indstillet, at der
arbejdes med 60 min. moduler. SB beslutter, at der arbejdes med 60 min.
moduler og afventer evalueringen af skolereformen version 2014 på Lind
Skole. Der arbejdes videre med mulighederne for fleksible ”bånd” i de selvstyrende team. Skolens ledelse tilrettelægger på den baggrund skoledagens
organisering.
6. Til beslutning
Nye ordensregler og baggrunden herfor – udsat!
7. Til beslutning
Kvalitetsrapporten 2013/2014
Drøftelse af rapportens indhold samt formulering af SB`s kommentar til rapporten.
SB opfordrer til, at der rettes fokus mod de fag, der har lille linjefagsdækning. I den forbindelse anbefaler SB, at skolen retter opmærksomhed mod at
tilpasse medarbejderstabens linjefagskompetencer, så de matcher de krav

der kommer centralt fra.
SB anbefaler, at kvalitetsrapporten bruges som værktøj i det videre arbejde i
SB.
8. Til orientering
Byggeriet
Der forventes opstart den 1. april 2015. LN har udsendt plan for bygge- og
renoveringsarbejdet til SB. Skolens legeplads bliver udfordret i byggeperioden.
9. Til beslutning
CW orienterede om proces og indhold i evalueringen af linjeklasser. Det blev
besluttet at arbejde videre med oplægget, så det endelige oplæg kan præsenteres for kommende 7. årgang og deres forældre den 16. marts 2015.
10. Til orientering
-udgår
11. Til beslutning
Fastlæggelse af dato for arbejdsdag: Mål og vision for Lind Skole
-udsættes til næste møde
12. Eventuelt
Claus Wandall
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