Referat af skolebestyrelsesmøde den 23. september
2015
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen, Jesper Moos Kamp, Rikke
Lerche, Ole Falstie, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Afbud: Elevrådet, Marianne Juhl, Brian Jensen, Erik Falk og Lene Bundgaard Madsen
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og godkendelse af
dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt!
Mødeleder: Ole
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt!
3. Meddelelser
Formanden:
Lene vil gerne trække sig fra SB. Ole tager kontakt til suppleanten, Lars. Ole
sender mail til CW og får oprettet Lars i de relevante fora.
Ledelsen:
Vi havde ansættelsessamtaler i går. I den forbindelse var der 17 ansøgninger
til den ene stilling, mens der var 7 til den anden. 4 var indkaldt til samtale. I
den forbindelse blev ansættelsesudvalget enige om at ansætte 1 af kandidaterne til de to stillinger. Vi fik lavet en intern løsning på den anden stilling,
der giver ro, faglighed og stabilitet.
Vi har tidligere drøftet skolerejser i SB. I morgen, onsdag skal medarbejderne drøfte skolerejser. Denne proces skal i første omgang munde ud i en
idégenerering til videre bearbejdelse i SB.
Rejsegildet forløb godt forleden. I den forbindelse fik LN oplyst, at indvielsen
skal finde sted, når hallen står færdig i maj.
Fælles SB-møde med Højgaardskolen og Læringscenter Syd forventes afholdt
den 26. januar 2016.
Personalet:
Udfordringer i grundskolen, hvor der har været omrokeringer på 2. årgang.
5. årgang har pt. svømning i 14 dage hver dag. 6. årgang har været på Born-

holm. 9. årgang har været i Berlin. Grundskolen er ramt af et sygdomsforløb, som er arbejdsrelateret.
4. Til beslutning
Deltagelse i kursus for SB. Vi deltager den 26. november 2015.
5. Til drøftelse
Opfølgning fra forældremøder
Dejligt at SB deltager og fortæller de gode historier om skolen og en vinkel
på det gode skole-hjem-samarbejde.
Virkede fint, at SB fortalte om arbejdet i den store forsamling.
Måske en idè at invitere forældrene til et dialogmøde med SB i foråret?
6. Til orientering
Målstyret undervisning
CW præsenterede processen og intentionerne bag Fælles Mål og målstyret
undervisning på Lind Skole.
7. Til drøftelse
Kommunikation. Status på skolens kommunikations GPS samt tilbagemeldinger fra forældremøder.
Udsat
8. Til drøftelse
Udsat
9. Til orientering
”Rigets tilstand”
SkoleSkills
8. årgang har deltaget i et forløb, hvor de praktiske fag præsenterer sig. Eleverne har haft en konkurrence på Lind Skole. En klasse gik videre til den
store finale på Herningsholm Erhvervsskole. Her deltog der 1800 elever fra
hele kommunen. Alle uddannelser blev præsenteret af elever og lærere fra
Herningsholm Erhvervsskole.
Rullende ungdomsuddannelser
Lærerne i udskolingen bytter for en dag plads med elever fra SOSU, HTX og
HF. Lærerne skal klædes på til at udfordre elevernes uddannelsesvalg. Eleverne får viden fra eleverne fra ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesdag
Den 8. oktober 2015 skal elever og forældre til møde i Herning Sportscenter.
Her er der mødepligt for både elever og forældre.
Filmuge i udskolingen
I udskolingen har vi filmuge i uge 41. Dette betyder, at den almindelige undervisning er erstattet af undervisning i at lave film. Filmugen afsluttes med
den traditionsrige Oscaruddeling fredag i uge 41.
TRIM-dagen
Afoldes fredag i uge 41 for grundskolen. Dagen bliver delt i to for udskolingen. Torsdag og fredag eftermiddag afholdes der idrætsaktiviteter sideløbende med afslutningen på filmugen.
Krop og kompetencer
Vi har gang i et uddannelsesforløb med det kommunale projekt, ”Krop og
kompetencer”. Her uddannes lærerne i forhold til bevægelse i undervisningen. Det betyder, at vi et par gange i løbet af skoleåret må stoppe undervisningen lidt før. Uddannelsesforløbet afholdes sammen med Højgaardsskolen.
Der kører ligeledes et forløb, hvor idrætslærerne indgår i et kompetenceudviklingsforløb over 4 hele dage.
True North
Elever fra Lind Skole får mulighed for at deltage i en camp i efterårsferien.
Lærerne indstiller. Skolens ledelse prioriterer inden der tages kontakt til
hjemmene.
Personale
LN orienterede om den aktuelle situationen.
10. Eventuelt
Claus Wandall
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