Referat af skolebestyrelsesmødet den 27. september
2016
Deltagere: Ole Nørholm, Jesper Moss Kamp, Maria Stampe Poulsen, Brian
Jensen, Mette Juhl-Nielsen, Rikke Lerche, Johan Kaagaard Krog, Ole Falstie,
Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Hanne Lolholm og Ulla Berg fra skolens ledelse deltog endvidere i SB-mødet.
Afbud: Elevrådet
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Maria valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser
Formanden:
Ole orienterede om samrådsmødet, hvor også Jesper deltog. Budget 2017 og ITog mediestrategi var på dagsordenen.
Høringsmaterialet var vanskeligt at finde på kommunens hjemmeside. Der var
kort frist til at indsende høringssvar. Dette var ikke tilfredsstillende.
Ole har haft kontakt til elevrådet.
Skoleledelsen:
Vi er startet op med trivsels- og læringssamtaler for alle årgangsteam. Vi oplever
det som meget konstruktivt og givtigt. Som ledelse kommer vi tæt på hvad der
sker og får sat retning sammen med årgangens lærere og skolens faglige
vejledere.
Vi er undersøgende på, at Lind Skole får en Facebookside, der er mere dynamisk
og er med til at fortælle den gode historie om skolen. SB anbefaler, at vi er
undersøgende på dette, da forældre og elever ad denne vej kan få de gode
historier og billeder om stort og småt fra skolen.

Skolechef, Bo Meldgaard vil deltage på SB-møde den 5. dec. Han har sendt
punkter, som han gerne vil drøfte med SB. SB skal overveje punkter, som de
gerne vil drøfte med Bo i forbindelse med hans deltagelse i mødet.
Høringssvar er sendt ind til budgettet. Blandt andet blev IT fremhævet her. LN gør
opmærksom på, at vore pointer er blevet taget ad notam af politikerne.
CW orienterede om billedkunstprojekt, hvor vi er ved at lave ansøgning.
CW orienterede om mentorprojekt med Ungdommens Røde Kors, hvor vore elever
har mulighed for at ansøge om en mentor til at lave lektier med en gang om ugen.
Trivselsgrupper er ved at blive startet op. Det er 2. uge at projektet kører.
Kostpolitikken kunne trænge til en præcisering. Det kunne være i forhold til hvad
det er ok og hvilke konsekvenser der gælder.
SB foreslår, at AKT inviteres til SB-møde.
Personalet:
Læringssamtaler er startet op med eleverne. Vigtigt at personalet får inspireret
hinanden.
8. årgang, internationalt har besøg af hollandske elever og lærere.
Elevrådet:
Emma, 8d. og Mathilde 8.c er valgt som nye elevrådsrepræsentanter.
4. Til orientering
Arbejdet med ordblinde elever i Herning Kommune og på Lind Skole:
Lisca Kjeldsen og Jena Bangsgaard fortalte om deres arbejde med ordblindhed på
Lind Skole. Ordblindhed er kendetegnet af upræcis og langsom læsning. Vigtigt at
sætte ind med forebyggelse i en tidlig alder. Man kan mindste generne ved
ordblindhed. Begge gør opmærksom på, at ordblindhed ikke kan fjernes.
Ordblindhed er genetisk.
Generel opmærksomhed på ordblindhed i 0. klasse. I slutningen af 0. klasse
sættes der ind i forhold til elever, der ikke er blevet rykket i forhold til læsning.
Den nye ordblindhedstest er nu lavet. Den resulterer i, at flere bliver opdaget.
Statistisk set er der ikke kommet flere ordblinde end tidligere.
Kommunal handleplan for ordblindhed er meget ambitiøs. Det er svært for
kommunes skoler at leve op til denne handleplan rent ressourcemæssigt.

Landsgennemsnittet er 7% ordblinde. Lind Skole ligger på 7% ordblinde.
Der drømmes om, at der kan laves en cafè for nogle af de ordblinde, hvor de kan
få sparring og dele oplevelser.
5. Til drøftelse
Økonomi v/Hanne Lolholm:
HL gennemgik skolens budget og den aktuelle status.
Materialet bedes sendt ud sammen med dagsorden.
6. Til drøftelse
100 års jubilæum til november:
SB henstiller til, at der tænkes sundhed ind i cafèsalg på jubilæumsdagen.
Der er pt. tilmeldt over 500 deltagere til festen.
Vi reklamerer lokalt via plakater og Facebook. Der har endvidere været annonce i
avisen.
7. Til drøftelse
Antimobbestrategi på Lind Skole v. Ulla Berg:
Højt angstniveau i en gruppe kan betyde, at risikoen for at kulturen i en gruppe
kan blive udfordret i en mobbekontekst. Herning Kommune anbefaler, at
DropMob benyttes i dette arbejde. Vi har derfor inviteret ”Skole og forældre” til at
komme og lave kursus i konceptet for SB m.fl.
8. Eventuelt
Mødet den 5. oktober udsættes til den 10. oktober.
Claus Wandall
041016

