Referat af skolebestyrelsesmødet den 22. august 2016
Deltagere: Ole Nørholm, Jesper Moss Kamp, Maria Stampe Poulsen, Brian
Jensen, Mette Juhl-Nielsen, Johan Kaagaard Krog, Marianne Juhl, Claus
Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Rikke Lerche og Ole Falstie
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
SB er blevet konstitueret med Ole som formand og Jesper som næstformand.
Ansættelsesudvalg: Rikke, Ole og Jesper. Derudover har SB lavet forskellige
interne udvalg.
Ole orienterede om landsmødet i Skole og Samfund d. 18.-19. nov. 2016 i Nyborg,
hvor SB har mulighed for at deltage med op til 2 deltagere.
Skoleledelsen:
Rigtig god start for personalet. God energi. Dog 2 sygemeldinger.
Vi har indgået aftale med ”Selvhjælp Herning” omkring trivselsgrupper. Der
startes to grupper op i det kommende skoleår. Der bliver en gruppe for de ældste
og en gruppe for de yngste. Temaet bliver ”skilsmisse” i begge grupper. Der er
tavshedspligt omkring hvad der foregår i grupperne. Tilmelding sker via Selvhjælp
Herning.
Samarbejde med Herning Billedskole, hvor en gruppe af billedkunstlærere indgår
i samarbejde med billedskolen.
Personalet:
Der har været ro på i starten, selv om der altid er meget at se til i starten af et

skoleår. De nye medarbejdere virker som om, at de er faldet godt til. Der er
indført et nyt værktøj til årsplanlægning, som udfordrer.
Elevrådet:
Elevrådet er endnu ikke konstitueret.
4. Til orientering
100 års jubilæum den 12. november 2016
Dørene åbnes lørdag den 12. november 2016 til en ”åben skoledag”, hvor eleverne
viser hvad de kan i Lind Skole anno 2016. Der bliver Åbent Hus fra kl. 10.0014.00. Borgmester, Lars Krarup vil holde tale kl. 13.00.
”Den store klassefest” for tidligere elever og ansatte holdes i Alpihallen om aftenen
den 12. nov. 2016.
Marianne fortalte om de mange ideer, som personalet er ved at udvikle.
5. Til drøftelse
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. SB fremlægger GPS`en på forældremødet. Ole og Johan får lavet en
pjece af GPS`en, så den kan præsenteres på forældremøderne.
6. Til drøftelse
Bestyrelsens ideer til Lind Skoles sundheds- og bevægelsesplan
Planen tager afsæt i et kommunalt indsatsområde omkring ”Krop og
kompetence”, som blev sat i søen sidste år, hvor personale og ledelse blev
kompetenceudviklet. På den baggrund er der blevet udarbejdet en plan, der giver
mulighed for at videreudvikle området. På skolen er der nedsat en styregruppe.
SB`s input:
-spændende med sundhedsvinklen.
-supplement til bevægelse.
-gode erfaringer med 20 små trin, kost- og motionsråd.
-transport til og fra skole.
-det hele menneske.
-kan bevægelse tænkes endnu mere ind i undervisningen.
-tænke undervisningsmiljø ind, frisk luft og bevægelse.
-udvikle eleverne i en sund retning.
-mon der skal laves principper for brug af mobiltelefoner?

7. Til drøftelse
Tiltag vedr. anti-mobbe-strategi på Lind Skole
I forbindelse med SB-mødet den 27. september 2016 mødes vi kl. 17.00 og slutter
kl. 21.00. I forhold til Herning Kommunes inklusionsstrategi er der nævnt
forskellige måder at arbejde med en strategi på. Lind Skole har valgt at arbejde
med DropMob fra Red Barnet og Skole og Samfund. Dette arbejde starter i SB
denne dag. I den forbindelse deltager de to andre ledere, Ulla og Hanne. Det
ordinære SB-mødes afholdes kl. 17.00-19.00. Fra kl. 19.00 afholdes kursus i
DropMob.
8. Til beslutning
Udsættes
9. ”Rigets tilstand”
Ledelse:
LN gennemgik udviklingsplanen.
Omkring byggeriet gav LN en status. Vi forsøger at få afsluttet byggeriet med de
sidste detaljer.
Omkring ansættelser vil der blive givet tilladelse til en ny ordning, hvor skolen
selv kan opslå stillinger i forbindelse med det nye skoleår.
LN starter uddannelsesforløb i profilanalyse og udvikling.
Ulla Berg fortsætter uddannelsesforløb ca. 1 dag om ugen i ledelse.
10. Eventuelt
Claus Wandall
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